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ELŐFIZETÉSI AK 
Egész évre 8 P. j Negyedévre 2 P 
Félévre 4 P. j Egyes szám ára 20 fill 

Megjelenik minden szombaton. 

Feltlós szerkesztő: 
P A T H Ó GYULA 

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Igmándi-ut 23. Telefon 61. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

mint önkormányzati joggal 
felruházott testület gyakorolja 
a mai naptól kezdve újra a 
törvény korlátai között az 
önkormányzatot, az állami 
közigazgatás közvetítését és 
egyéb közérdekű, sőt orszá
gos érdekű kérdéseket, ügye
ket az — úgynevezett „egye
sitett" Komárom szab. kir . 
város. Testvéri szeretettel 
köszöntjük a történelmi je
lentőségű nagy napon az 
ősi jogaiba visszahelyezett 
várost és minden polgárát. 

Közel husz esztendőn 
át vágyakozó imádsággal 
kértük az Egek Urát a hőn 
áhitott testvéri összeölelke-
zés beteljesüléséért. 

Közel husz esztendőn 
át küzdöttünk, szenvedtünk, 
a Dunán innen és a Dunán 
tul lakók egyaránt a magyar 
feltámadásért. Hittel biza
kodtunk, történelmi tudatos
sággal reménykedtünk az 
igazság diadalában. 

A Szent Istváni gon
dolat elképzeléseit s ennek 
társadalomszervezési hagyo
mányait látjuk feléledni újra, 
amikor a Duna nem válasz
fal többé a magyarnak, ami
kor ó-Komárom és Ú j - K o 
márom megyei városok nem 
szerepelnek a magyar állami 
életben, hanem mint régen 
volt, ugy most is egy törvény
hatóság, egy közigazgatási 
egység : Komárom szab. kir. 
város. Magyar igazságunk 
soha el nem homályosuló és 

el nem homályosítható öröm
teljes napja 1939. július hó 
tizenötödike nekünk. 

Tudjuk és tisztán lát
juk, hogy az összeölelkezés 
ünnepi napja után nehéz, 
gondterhes, komoly munka
napok következnek. A lét
küzdelem, a városigazgatás, 
az országos gazdasági vál
ság, a szociális bajok még 
azoknál a városoknál is 
nagy gondot okoznak, me
lyeket a trianoni végzet nem 
érintett közvetlenül, nem 
sulytotta oly kegyetlenül, 
mint Komáromot. 

Ezekben a nagy nyári 
melegekben, mikor mindenki 
a Duna kullámaiban keres 
enyhülést, most azt látjuk, 
hogy a komáromi város
házán délelőtt, délután meg 
kétszerezett erővel dolgoz
nak az irodákban. Óriási erő
feszítéseket kell végezni a 
városi adminisztrációnak, 
mert nem elég, hogy a ke
gyetlen idők rombolásait 
eltakarítsák, állandósítsák az 
elődöktől átvett értékeket, 
de a jövő fejlődés biztos 
alapjait kell lerakniok. 

A város fejlődéséért a 
lakosságnak is sok áldoza
tot kell hozni. A háború és 
a megszállás okozta kátyú
ból városunk életszekerét 
ki kell húzni, az önfentar-
tás, a szüntelen alkotásvágy 
erejével város igazgatás 
kormányrudját a fejlődés, 
az előrehaladás útjára kell 
fordítani. Egymásban az erőt, 
az elszántságot, a fáradságot 
nem ismerő köztevékenysé
get kell fokozni, hogy munka 
közösségben élve az egye-

20 év után ma, szombaton kezdi 
meg közigazgatási munkáját. 

Kinevezések, ügyosztályok rendezése az egyesitett városházán 
Komárom nagyjelentőségű 

napja elérkezett. Uj-Komárom 
ó Komárom, jobbparti, balparti 
megyei város már csak a mult 
emléke, két Komárom város 
nincsen többé. Ma szombaton 
érvénybe lép a kormányzati i n 
tézkedés, mely szerint mindkét 
Komárom város július 15-ével 
elvesziti megyei város jellegét 
és a két városrész mint törvény
hatósági joggal felruházott sza
bad királyi város fogja műkö
dését folytatni. 

Az egyesítés elrendelésével 
egyidejűleg Fülöp Zsigmond pol
gármester saját elhatározásából 
bucsut vesz a város közgigaz-
gatásától. Mint bankigazgató 
a város közönsége bizalmá-

temes polgári jólétünket m i 
nél hathatósabban biztosít
hassuk. 

Lokálpatriótáknak kell 
lennünk, akik mindent a ma
guk városának akarnak ösz-
szeharácsolni. Egészséges, 
egységes komáromi közszel
lemet kell teremtenünk, hogy 
sem városrészek szerinti ta-
gozottság, sem politikai és 
vallási ellentétek, osztály 

nak parancsszavára állt vá
rosa élére, hogy magyar lel
kével, nemesen érző szivével és 
lelkes tetterejével mentse, védje, 
városát a cseh önkényuralom
mal szemben. Hasznos, önzetlen, 
áldozatos közéletü munkát vég
zett, várostörténelmi érdemei el
évülhetetlenek. Hivatását befe
jezettnek látva visszatér a pénz
ügyi világba, a közgazdasági 
életbe, ahonnan minden bizony
nyal lankadatlan erővel fogja 
szolgálni városa érdekeit. A 
belügyminiszter érdemes mun
kásságának teljes elismerésével 
vette tudomásul a polgmesteri 
állásról való lemondását. 

A hivatalos lap szerdai 
számában jelent meg Komárom 

vagy társadalmi különbsé
gek soha szét ne forgácsol
ják az erőinket. 

Most, amikor egy uj 
élet küszöbén állunk, a mult 
hibáit látva és elkerülve 
összefogással kell a jövőbe 
tekinteni. 

Isten áldása kisérje az 
uj törvényhatóság minden 
működését. 

Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

a Felsődunántúli 

V á s á r o l j u n k 

H A N G Y A Szövetkezet 
11-es sz. ü z l e t é b e n Komárom, Nagyigmándi-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

Törvény hatóság Nincs többé két Komárom város. 
Törvényhatósági joggal felruházott Komárom szab. kir. város 
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L ó w y bútoráruház G y ő r 
Gr. T i s z a István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

szab. kir. thj. város uj tiszti
karának kinevezése. A belügy
miniszter a felvidéki ügyeket 
intéző tárcanélküli miniszterrel 
egyetértve Komárom szabad 
királyi thj. város polgármes
terévé Alapy Gáspár m. kir. 
kormányfőtanácsost, főjegyzővé 
dr. Csukás Istvánt, tanácsnokaivá 
dr. Vizkelety Sándort és dr. Igó 
Aladárt nevezte ki . I . o. aljegyző 
dr. Sulacsik László, II. o. aljegyző 
dr. Réthelyi János és dr. Helesfai 
Ottó, fogalmazó Végh Dezső 
és dr. Szabó Gábor, fő t érnök 
Hajda Jenő, mérnök Ruttkay 
Endre, I o. állatorvos dr. Élia 
Ferenc, I I . o. állatorvos Mórocz 
Sándor, pénztáros Zsidek Béla, 
ellenőr Neuwirth Gyula, I I . o. 
pénztári tiszt Bossányi József és 
pénztári gyakornok Jankovics 
József lettek. Adóügyi számve
vőnek Vörös Bélát, I . o. adó
tisztnek Czidüna Bélát és Kau-
bek Emilt, II . o. adótisztnek 
Papp Endrét. Nagy Endrét és 
Kecskés Lászlót, gyakornokká 
pedig Dorna Ervint és Spi/'k 
Jánost, ideigl.nes hatállyal k i 
nevezte. 

A kinevezés osztatlan örö
met keltett a városban. Külö
nösen áltatános megelégedést 
hozott ;i rendelkezés azon része, 
hogy a város élére Alapy Gáspár 
m. kir. konnányfőtanácsos, pol
gármester került, akinek szemé
lyében ős Komárom nagy fiát 
üdvözölhetjük, ki a háború elöl*; 
időkben került Komárom főtiszt 
viselői sorába, akinek nevéhez 
fűződik Komáromujváros naggyá 
építése, elképzelhetetlen arányú 
fejlődése, gazdasági, szociális 
és kultur téren városi nivóra 
emelése. A városigazgatást város
fejlesztést megnyugvással tesz-
szük kezébe. 

Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos a városigazgatás 
rendjét ideiglenesen az aláb
biakban állapította meg : 

A városi székházban : 
I. Polgármesteri hivatal. 
a) Szociálpolitikai osztály, 

személyi ügyek előadója : dr. 
Csakás István főjegyző. 

b) Gazdaság, pénzügy elő
adója, árvaszéki elnök, I . fokú 
állategészségügyi hatóság: dr. 
Vizkelety Sándor tanácsnok. 

c) Városkultura, kihágási 
ügyek, rendőri büntető biró, k i 
sebb polgári perek birája: dr. 
Igó Aladár. 

T R O M L E R 
S Z Á L L O D A , É T T E R E M , 

KÁVÉHÁZ. 
Hideg- melegvíz. 

Komárom, Megye-u. T e l . : 26. 

d) Ipar-, kereskedelem ügyek 
előadója, I . fokú iparhatóság dr. 
Sulacsik László. 

e) Árvaszéki előadó: dr. 
Réthelyi János. 

II. Adóhivatal. Vezető : Vö
rös Béla. 

III. Pénztár. Pénztáros: 
Zsidek Béla. Ellenőr: Neuwirth 
Gyula. 

IV. Kezelő hivatal: Iroda
vezető : Daby Gyula. 
A Széchenyi utcai városi házban: 

I. Számvevőség. Hivatal
főnök : Friedrich János áll. 
számv. főtanácsos. 

II. Fogyasztási adóhivatal. 
Vezető : Legát János. 

A Kossuth téri várod (Foghüy) 
házban: 

I. Mérnöki hivatal. Hivatal 
főnök : Hajda Jenő főmérnök. 

II. Egészségügyi hivatal. 
A hivatalok átszervezése 

és az átköltözés csütörtökön és 
pénteken történt, miért is a 
pénztárt két nap zárva tartották. 
Az uj városi közigazgatás szom
baton reggel 9 órakor szent mi
sével kezdle meg működését a 
város szebb jövője és lakossága 
boldogulása érdekében ! 

Adja Isten, hogy ugy le
gyen ! 

N a g y N á n d o r f ő i s p á n t 
szeretettel köszöntötte a vármegye tisztikara. 

Komárom vármegye és Ko
márom törvényhatósági jogú vá
ros uj főispánja, Nagy Nándor 
az elmúlt héten tette le a hiva
talos esküt s foglalta el hivata
lát a vármegyehazán. 

Ez alkalomból 1939. évi 
július hó 7-én, pénteken 
délelőtt fogadta Nagy Nándor 
főispán a vármegye és Komárom 
város tisztikarát. Reviczky István 
alispán őszinte meleg szeretettel 
és mélységes tisztelettel köszön
tötte a vármegye és a város kö
zönsége, tisztikara nevében az 
uj főispánt, aki különösen a 
cseh megszállás ideje alatt ta
núsított gerinces és bátor ma
gatartásával, önzetlen közéleti 
működésével méltán kiérdemelte 
a közbecsülést, igaz tiszteletet 
meleg szeretetett. Osztatlan 
örömmel, lelkesedéssel vették 
vármegyeszerte a kinevezést, igy 
szívből kész támogatni várme
gye közönsége főispánját. Mű
ködésére Isten áldását kérte. 

Nagy Nándor főispán cs ik 
percek multával, a lelkes éljen-és 
lecsillapuitával tudta megkö
szöni a szeretetteljes meleg üd
vözlést. Nincs szándéka szim-s 
programképet adni — mondotta 
a benső meggyőződés hangján 
— csupán becsületes szándékkal, 
erős akarattal fog munkához, 
hogy szeretett vármegyénket fel
virágoztathassa, lakóinak jólétét 
előmozdíthassa. Dolgozni kivan 
a köz javára és ehhez a magyar 
munkához kéri a közönség b i 
zalmát, a tisztikar támogatását. 

A közvetlen beszéd, a ked
ves szavak mély hatása nagy 
tapsban nyilvánult meg, az egy
begyűltek melegen ünnepelték a 
főispánt. 

Weekend és havi bérlet 
jeggyel utazhat a dunaalmási 

strandra. 

I 
I 
I 
I 

Első komáromi gőzerőre berendezett kelme
festő és vegytisztító üzem. Alapítva: 1905. 

K o m á r o m 
Nádor-utca 3. és 48. 

Fest, tisztít, impregnál és 
tartósan molytalanít. 

Gallér tisztítás. 
Ugyanonnét 30—40 kocsi kazánsalak ingyen elszállítható. 

Márkás eredetű 
Szudéta-német kerékpár.k 

kaphatók 

H a c k e r é s N e u í e l d 
villany-, rádió- és műszaki szaküzletében 
K O M Á R O M , N Á D O R - U . 2 1 . Telefon 58. 

Olcsó kerékpár gummik és alkatrészek, rádiók, 
villanyfelszerdési cikkek állandóan raktáro::. 13 

Szirtek között, 
forgók fölött 
sokszor zátonyba ütközött, 
s vért hullatott, vért köpködött. 

Felleg alatt 
villám hasadt, 
vagy izzó verőfény szakadt: 
a tört hajó mind csak haladt. 

Hová ? miért ? 
A messziért ? 
Jaj, semmiért és senkiért! 
Ily vak futást vájjon ki ért ?! 

Taián egyszer 
a sok teher 
jeltelen hullámsírba ver, 
mely búcsúzó fodret kever. 
De addig, ó, 
ha rossz, ha jó, 
ha zápor ver, vagy hull a hó : 
fi:t a vezértelen hajó. 

Komárom, 1939. július 6. 
Jámbor László. 

Polgármesterünk 
tárgyalásai. 

E hó folyamán Alapy Gás
pár m. kir. kormányfőtanácsos 
polgármester több fontos ügy
ben folytatott tárgyalásokat kü
lönféle hatóságokkal. Ezek kö
zül legfontosabb dr. Vutkovich 
Zoltán kereskedelemügyi mi
niszteri tanácsos látogatása, aki 
f. hó 3-án Ujszászy Imre mű
szaki lőtanácsos, az államépité-
szeti hivatal főnöke kíséretében 
kereste fel polgármesterünket. 
A tárgyalás anyaga a város 
vámszedési jogának a kibőví
tése volt, az egész napot igénybe 
vette és az eredménye a Buda
pesti Közlöny július 12.-i szá
mában megjelent kereskedelem 
és közlekedésügyi miniszteri 
47.257| 1939. XI . számú rendelet, 
amely feljogosítja Komárom 
thj. szab. kir. város közönségét 
nrra, hogy a Duna-balparti ré-
szen ia ugyanazok a vámokat 
szedhesse, amelyeket eddig a 
du;:ajubbparti városrész szedett. 

Az elmúlt évben a duna
jobbparti városrész vámbevétele 
mintegy 70.000 P-t tett ki . 

F. hó 11-én délután a 
székesfehérvári hadtest légvé
delmi parancsnoka kereste fel 
polgármesterünket, akivel a vá
ros légoltalmának megszerve
zése ügyében hosszabb tárgya
lást folytatott. 

F. hó 12-én délután Csap-
lovits József, a most megszer
vezett komáromi kir. tankerület 
főigazgatója jelent meg polgár
mesterünknél és ekkor nyertek 
befejezést azok a tárgyalások, 
melyet polgármesterünk a ke
rületi tanfelügyelőség megszer
vezése ügyében a vallás és köz
oktatásügyi minisztériummal he
teken keresztül már folytatott. A 
kir. tankerületi főigazgatóság a 
városi székház felszabaduló 
földszinti helyiségeiben nyer el
helyezést. 

kormányos nélkül. Hajó 

MILUS JÁNOS 
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Küldöttség adta át 
gróf Teleki Pál miniszterelnöknek 

és Jaross Andor miniszternek 

a város díszpolgári oklevelét. 
Fülöp Zsigmond polgár

mester, Balogh Miklós, liangha 
Dezső dr., Czibor Géza, Kathona 
Tibor úr., Kreschka Józsii,Lang-
sddli Lajos és Pali Nagy Mihály 
képviselőtestületi tagokból álló 
küldöttség utazott július hó 6-án, 
csütörtökön Budapestre, hogy 
Komárom balparti városrész kép
viselőtestülete megbízásából át
adja a város díszpolgári okle
velét gróf Telefcy Pál miniszter
elnöknek és Jaross Andor tárca
nélküli miniszternek. 

A város küldöttsége, mely
hez Budapesten Füssy Kálmán 
országgyűlési képviselő is csat
lakozott először /aross Andor 
tárcanélküli minisztert kereste 
fel. Fülöp Zsigmond polgármes
ter megható meleg szavakkal 
üdvözölte a minisztert és át
nyújtotta a díszoklevelet. 

/aross Andor közvetlen ked
ves, szavakkal köszönte meg a 
város közönségének bizalmát, 
díszpolgárrá választását. Vissza
emlékezve a megszállás alatt 
együtt töltött nehéz időkre, öröm
mel állapította meg, hogy Komá
rom volt az a város, ahonnan a 
legtöbb nemzeti megmozdulás 
kiindu't, Komárom magyarsága 
példaadóan mindig híven és 
bátran kitartott minden magyar 
munkában. Élmény marad szá
mára az a néhány októberi nap 
emléke, amikor Komárom lakos
sága nem törődve a cseh hala
lom terrorjával önfeláldozó 
bátoi sággal vallotta meg a 
magyar hazához fűző tántorít

hatatlan hűségét. 
A lelkes éljenzéssel foga

dott beszéd után a miniszter 
sokáig igen szívélyesen elbeszél
getett a küldöttség tagjaival. 

Délben 1 órakor tett tisz
telgő látogatást a küldöttség 
gróf leleky Pál miniszterelnök
nél. Fülöp Zsigmond polgármes
ter tolmácsolta a város közön
ségének háláját, mély hódolatát, 
meleg üdvözletét és átnyújtotta 
a díszpolgári oklevelet. 

Gróf Teleky Pál miniszter-
elnö hálás szeretettel köszönte 
meg a még meg nem érdemelt 
kitüntetést. Felejthetetlen marad 
a néhány nap, mit Komáromban 
töltött a tárgyalások ideje alatt, 
amikor megtanulta tisztelni, sze
retni Komáromot. 

Vitéz Imrédy Béla ny. mi
niszterelnök díszpolgári okleve
lét Jaross Andor felvidéki mi
niszter vetle át, miután Imrédy 
nem tartózkodott Budapesten. 
A nyugalmazott miniszterelnök 
levélben köszönte meg Komá
rom város kitüntető figyelmét. 

Harmos Antal festőművész 
munkáját dicsérik a művészi k i 
vitelű díszpolgári oklevelek, me
lyek sikeres, értékes példányai 
a képzőművészetnek. Kánya 
Kálmán díszpolgári oklevelét 
Halassy Kálmán festőművész ké
szítette szintén teljes művészi 
tökéllyel. 

Egészsége csak a dunaalmási 
kénes strand vizétől áll helyre. 

Kedden délelőtt tartott ren
des havi ülésl a vármegye köz-
iga7gatási bizottsága ifj . Reviczky 
István alispán elnöklésével. A 
hatóságok és hivatalfőnökök 
részletes beszámolót adtak az 
ülésen törvényhatóságunk köz
igazgatásának egy havi munká
járól. 

A lészletes alispáni jelen
tés beszámolt a komáromi két 
testvér város egyesítéséről, va
lamint arról, hogy az egyesitett 
Komárom visszanyerte ősi tör
vényhatósági jogát. Megemléke
zett a Kisalföldi Gazdasági Ka
mara megalakulásáról, amelyen 
részt vett Albrecht főherceg és 
Jaross Andor felvidéki miniszter 
is. A vármegyében három uj 
országzászlót avattak: Hetény, 
Bajcs és Kurtakeszi községekben, 
míg Nemesabonyban uj kultúr
házat emeltek. Az alispáni jelen
tés szerint a vármegye közbiz
tonsága elsőrendű. A csendőrség 
335 bűnügyben nyomozott, 13 
esetben feljelentés ment az állam-

272 haláleset fordult elő. (Ebből 
egyéven aluli 49, azaz 10.8 szá
zalék.) A komáromi városi köz
kórházban júniusban 808 beteget 
ápoltak. Az orvosi tanácsadók
ban megjelent 2618 gyerek és 
502 felnőtt. Az egészségvédelmi 
védőnők 1763 csecsemőt és 1940 
kisgyereket gondoztak, valamint 
4089 családot. A végzett szaklá
togatások száma 5068. Komá

romban ugyancsak jól működött 
a nemibeteggondozó intézet is. 

Vitéz Szabó István kir. tan
felügyelő bejelentette, hogy a 
népművelési bizottság pontosan 
betartotta programját. 771 nép-
művelődési előadást és egy év 
alatt 9.601 rendezést tartott. 
Olcsó napi pansió a duna

almási Fürdőszállóban. 

Komárom vármegye törvényes utón 
kéri rendezni a törvénytelen gyerekek 
helyzetét és az egyke elleni harcot. 

Komárom vármegye köz
igazgatási bizottság keddi ülésén 
dr. Boncz Nándor vármegyei 
árvaszéki elnök, a kitűnő szo
ciológus terjedelmes jelentést 
terjesztett be a vármegye kis
korú gyermekeinek viszonyairól. 

Jelentésében megállapítja, 
hogy az árvaszék egyelőre 
csak 1754 házasságon kívül szü
letett gyermek gyámügyét ke
zeli, a szomorú szám is még 
lényegesen emelkedni fog, mert 
a csehek által hátrahagyott ak
tákat eddig nem sikerült feldol
gozni, mert a cseh hatóságok 
igen hanyagul vezették ezeket 
az ügyeket. Felhívja a közigaz
gatási bizottság figyelmét, hogy 
ezt a szomorú, rosszfénytvető 
állapotot igyekezzen minden 
rendelkezésére álló eszközzel 
orvosolni. Hiszen a magyar jog
gyakorlat ma már úgyis erősen 
hajlik arra, hogy a házasságon 
kívül született gyerek ne csak 
az anyja után, hanem a termé
szetes apja után is örököljön. 
Kérte a bizottságot, hasson oda, 
hogy ezt az üdvös orvoslási 
módot, éppen a gyerek jövő
beni anyagi helyzetének meg
szilárdítása érdekében is, a kor
mány figyelmébe ajánlja, hogy 
azt mielőbb törvénybe iktassák. 
Addig is felhívja a felekezetek 
illetékes tényezőit, hogy to
vábbra is buzgón folytassák 
működésüket azirányban, hogy 
a házasságon kivüi született 
gyermekeket utólag törvénye
sítsék, illetve a szülők között 
házasság jöjjön létre. 

A vármegyére is rossz
fénytvető állapotoknak azonban 
a sok törvénytelen gyerek, de 
az egyke is az okozója. Megál
lapítja dr. Boncz Nándor, hogy 
a vármegyében aránytalanul sok 
a teljeskoru cselekvőképleien 
egyén, amelynek fő oka abban 
rejlik, hogy a vagyonok egykéz-
ben maradásának biztosithatása 
végett évtizedek óta egymással 

kötnek a rokonok házasságot 
és igy az egyke veszélye mellett 
az egészséges felszaporodás is 
nagyon veszélyeztetve van. In
dítványozza, hogy a vármegye 
ez ügyben tegyen előterjesztést 
a kormányhoz, miszerint iktas
sák törvénybe, hogy minél ke
vesebb az örökös, annál na
gyobb legyen az illeték s minél 
több az örökös, annál kevesebb. 
Az igy nyert összegből a kor
mány külön alapot létesítsen 
és ebből juttasson az érdemes 
sokgyermekes magyar csalá
doknak. 

Dr Boncz Nándor iditvá-
nyait a vármegye közigazgatási 
bizottsága egyhangúlag tette ma
gáévá s eziránybaa terjeszt fel 
az illetékes minisztériumokhoz 
jelentést. 
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Függönykelmék, 
kézimunka fonalak 

szőnyegszövő anyagok 
sablon minták 

dús választékban 

R A F A E L 
M A R G I T 

cégnél 

K o m á r o m , 
3 Városház utca 9. 

Az útszéli pocsolyába f u l 
ladt . Kedden, a kora reggeli 
órákban a felsőgallai határban 
a 11 éves Föidessy Gyula az út
ról a félméteres vizzel telt 
árokba esett A sikoltására oda-
sietők már csak a holttestét 
húzták ki . Az orvosi vizsgálat 
szerint szívszélhűdés ölte meg 
a szeren esetlen fiut. Nagy rész
vét mellett temették el. 

BENZIN - AUTOGARAGE OLAJ 

44 

Autók, traktoruk, gépek javítása, hengercsiszolás, vasszerkezetek, 
vas-, acél- és fémportálok, mérlegek javítása és hitelesítése, 

villanyszereles, akkumulátorok javítása és töltése. 
Autogén- és villamos hegesztés! 

DOSZTAL és LIPSCHER 
K O M Á R O M , V Á R M E G Y E U. 18. Tel . 177. 

ügyészséghez. A közigazgatási 
hatóságok 769 kihágási eljárást 
tettek folyamatba. A vármegyé
ben 10 tüzeset volt, 10.000 pengő 
kárral. 

Jdnossy Károly miniszteri 
tanácsos, komáromi pénzügy
igazgató jelentéséből megtudtuk, 
hogy júniusban rendesen foly
tak be az adók Komárom 
vármegyében. 1938. évi hát
ralékra befizettek minden rész
letet, úgyhogy az első félév 
adóhátralék bevétele eddig 236. 
979 pengő. Az idei évi adóból 
befizettek 82.794 pengőt. Közúti 
adó pedig 31.727 pengő voll. 
Mindenütt a legteljesebb rend
ben folyik az ügykezelés. Csu
pán 18 községben adtak hala
dékot, ahol a viz és a rovarkár 
oly nagy mérvű volt, hogy az 
adófizetés veszélyeztette volna a 
gazdák teljesítőképességét. 

Dr, Ralovich Ödön vui. 
tiszli főügyész jelentése szerint 
a vármegyében 428 születéssel 
szemben június hónapban csak 

K o m á r o m v á r m e g y e 
k ö z i g a z g a t á s a . 



1939. július 15. 

Községek folyó ügyeit tárgyalta 
a vármegyei kisgyűlés. 

Komárom vármegye kis-
gyülése július hó 11-én, kedden 
délelőtt 9 órakor tartotta ren
des havi ülését Reviczky István 
alispán elnöklete mellett. Községi 
tolyóiigyek szerepeltek a tárgy
sorozaton. 

Jóváhagyta a kisgyűlés a 
somorjui laktanya kibővítését, 
ógyalla és több község fogyasz
tási adó szabályrendeletét. 

Ete községben egészség
házat építenek, amelyhez a köz
ség adja az ingyen telket, Ta-
tatóvároson uj ut épül, amely
nek költségeihez a község is 
hozzájárul, Alsógalla ravatalozót 
épit, Tatatóváros községfejlesz
tési terveket készíttet. 

Végül Gyermely község 
képviselőtestülete kért segélyt a 
vármegyétől nép-fürdő létesíté
séhez. 

A kisgyűlés minden község 
kérelmét a legnagyobb jóindu
lattal kezelte és hozzájárult 
azokhoz, valamint a szabályren
deleteket és az egyes képviselő 
testületek intézkedéseit is ]6vá-
h j i g j ^ t a ^ ^ ^ 
Fűszer és háztartási cikkek 
l e g o l c s ó b b beszerzési 

forrása io 

KOSCH-nái 
Az olasz válogatott vizipolócsapat 

július 25-én Komáromban szerepel. 
Az európabajnoki vízipóló 

torna 4-ik helyezettje ma az olasz 
válogatott vizipolócsapat. E je
lentős játékerőt képviselő olasz 
vizipolócsapat e hó végén Hollan
diába utazik, ahol a Horthy kupa 
\izipoló tornán vesz részt. A 
iMagyar Úszószövetség a kedvező 
alkalmat megragadva a magyar 
városok nevében néhány napos 
játékra hivta az olasz úszókat. 
Szerdán érkezett meg az olaszok 
válasza, amely szerin a nemzet
közi vizipolójátékosok hajlandók 
vendégszerepelni a magyar vá
rosokban. Ezek szerint az ola
szok július 20-án érkeznek Mű
inkéi tszturra. július 21-én Pé
csett szerepelnek, ju l . 23-án 
Budapesten az olasz-magyar vá
logatott vízipóló mérkőzésen, 
július 25-én Komáromban a ma-
gyan kombinált ellen és július 
26-án Győrött olasz-magyar kom
binált revans mérkőzésen. A ma
gyar kombinált csepat a főváros 
és a nyugati kerület legjobb 
erőit reprezentálva áll ki . Eddigi 
formák szerint a csapat össze
állítása : 3 budapesti, 2 tatabá
nyai, 1 győri és 1 esztergomi 
játékos. 

Az országos érdeklődést 
keltő nagy vizisportnap rende
zését a KFC (Újváros) úszószak
osztálya vállalta, A szakosztály 
vezetősége Csepeía Gyula dr. 
MUSz. ker. főtitkárral együtt már 
dolgozik az olaszok komáromi 
programjának összeállításán s 
mindenképpen azon van, hogy a 
neves olasz fiuknak Komárom

ban az olasz-magyar barátság
hoz hiven méltó fogadtatásban 
és ellátásban legyen része, a 
város és messze vidék sport
szerető közönségének pedig — 
mint a múltban — ez alkalom
mal is legelsőbbrangu vizisport 
versenyt mutasson be. 

A vizisport ünnepség rész
letes műsora: július 25-én, ked
den délután 6 órakor: 

1. az olaszok üdvözlése az 
Újvárosi medeneés uszoda 
strandján, 

2. ) nagyszabású úszóverseny 
magyar olimpikonok és magyar 
bajnokok részvételével. 

3. ) 200 méteres mellúszás, 
világrekord javitási kísérlet, 

4. ) Ifjúsági úszóversenyek, 
5. ) Olasz-magyar nemzet

közi vízipóló mérkőzés. 
Este 8 órakor társasvacsora 

strandünnepély tánccal egybe
kötve. Belépőjegyek árai : ülő
hely I . o. 1 P, 11. o. ülőhely 80 
fillér, állóhely 50 fillér, diák és 
katonajegy 30 fillér. Jegyek elő
vételben Hacker Dezső könyv
kereskedésében Komáromujvá-
ros és Czike Dénes papii keres
kedésében Komárom, Nádor-u. 
kaphatók. 

1 dob. 6 páros virsli 96f i l l . 
1 „ pástétom 20fi l l . 
1 „ lecsó V*-es 33 f i l l . 
10 dg. prima speciál 

keverék 32 f i l l . 
i\ SZEIDL füszer-üzletében. 

A Steyer-Austro Daimler PUCH kerékpárok, a 
Puch-Styriette segédmotoroskerékpárok, 
a BMV. motorkerékpárok és Continental 
Irodagépek e g y e d á r u s l t ó j a 

Mórocz Péter 
K o m á r o m . Nádor-u. 15. Telefon 44. 

Műszaki-, r á d i ó - és villany 
szaküzletében. 
Az összes cikkek dus választéka, kedvező 
fizetési feltételek mellett is. 

Szakszerű javító műhely, villanyszerelés. 

Békét és nyugalmat az egyesitett 
két városrész polgárainak. 

Komárom szab. kir. megyei 
város jobbparti részének 1939. 
évi július hó 4-én tartott utolsó 
közgyűlésen történt felszólalá
somat a „Komáromi Lapok"1939. 
évi július hó 8-án megjelent 27. 
számában téves beállításban kö
zölte. A valóságnak meg nem fe
lelő cikk helyesbítésére felkértem 
a „Komáromi Lapok" szerkesz
tőségét. 

Felszólalásomnak támadó 
célja nem volt, amit Ruttkay b i 
zottsági tag ur felesleges felszó
lalása után nyomban megállapí
totta az elnöklő polgármester ur, 
aki kijelentette, hogy a felsza
badult magyar testvéreket az el
nöki székből ő védelmezte volna 
meg, ha őket részemről támadás 
érte volna. A Komáromi Lapok 
helytelen beállítása már ott kez
dődött, hogy az egyesítéssel 
kapcsolatos ügyek tárgyalásához 
én hozzá sem szóltam. Engem 
nem érdekelt, hogy a pótadó 50, 
vagy 80 százalék lesz-e. Sokkal 
jobban érdekelt Komárom vá
ros lendületes fejlődése, békés 
nyugalma és polgárainak jóléte 
s ehhez véleményem szerint fel
tétlen szükséges a megértő sze
retet és béke. 

Felszólalásom a Komárom 
és Vidéke Ipartestület kérelmé
nek tárgyalásakor történt, ami
kor megköszöntem Polgármes
terünk, valamint a közgyűlés 
jóindulatát, amit testületünkkel 
szemben tanúsított. Ugyanakkor 
kijelentetlem, hogy nem félünk, 
mert nem is szabad félnünk, ha 
valamivel magasabb lesz az adó 
terhünk. Mindennél fontosabb a 
város fejlődése, örömömnek ad
tam kifejezést afelett, hogy a 20 
évig tartó elnyomatás után végre 
újból 100 százalékos magyarok 
lehetnek azok, akik kénytelenek 
voltak engedni, ha állást és ke
nyeret akartak keresni maguk
nak és családjuknak. Éppen az 
fájó, hogy akkor ért a lesújtó 
támadás, amikor meleg, simo
gató szeretettel gondoltam a 20 
évig cseh bakancsokkal taposott 
és most újból felszabadult ma
gyar testvéreinkre. 

A közgyűlésen Ruttkay Endre 
ur a fenti beszédemmel kapcso
latban annak téves értelmezése 
folytán akait a Felvidék önkén
tes védelmezője lenni olyan al
kalommal, amidőn a felvidéki 
testvéreinket senki sem támadta. 
Beszédemben csak Komáromot 
és nem a Felvidéket emiitettem. 
Ugyanakkor nemzeti erényekről 
egy szó sem hangzott el, mert 
azt nem hangoztatni, hanem gya
korolni kell. Nem hiszem, hogy 
akadna magyar ember, aki ha
sonló kijelentéseket használt 
volna. A magyar soha sem volt 
lesipuskás (komitácsi) és ha 
mégis hibába esett is, iparkodott 
hibáját jóvátenni és hasonlóktól 

tartózkodni, eltekintve azoktól a 
magyar testvéreinktől, akiket 
tetszeni vágyás, vagy más cél 
vezet, hogy személyüket érde
kessé tegyék kiváltképpen akkor, 
ha ugy gondolják, hogy egy 
egyszerű kis kézmüiparossal áll 
nak szemben, kinek ha nem tet
szik az ábrázata, könnyen ke
resztül gázolhat rajta. 

Tudomásul kell venni, 
hogy a magyar kézművesipa
rosság soha sem fejtett ki nem
zetellenes tevékenységet, akár 
a rettenetesen megcsonkított 
anyaországban, akár az idegen 
uralom alatt sínylődő területen 
élt. 

Hogy Komárom város jobb 
parti része 20 év alatt azzá fej
lődött, ami ma, az kizárólag a 
város vezetősége és polgárai 
harmonikus munkájának ered
ménye. A város egyesítése után 
a két városrész vezetőinek és 
polgárainak egységes munkája 
kell ahhoz, hogy a nagy lendii 
lettel megkezdett épitő munka 
még nagyobb erővel folytatódjék 
Komárom felvirágoztatására. Is
ten és Haza dicsőségére. 

Fejei G é z a . 
Dunaalmási strandon pihenni 
üdülni és gyógyulni lehet. 

Gyümölcstermelök f igyel 
mébe. A túl érett, piacon nem 
értékesíthető barack pálinka fő
zésre jól értékesíthető. Terme
lők félfenekü hordókban, kádak 
ban vagy siapulókban gyömö
szölve gyűjtsék össze az érett 
barackot, födjék be az edényt s 
naponként keverjék fel, hogy jól 
kiforhasson, mint a vörös bor. 
A környékbeli szeszfőzdék va 
lószinüleg engedélyt kapnak a/ 
anyag kifőzésére s igy ezek a 
szeszfőzdék megfelelő áron át
veszik vagy a fél kívánságára 
kifőzik a barack cefrét. 

A 12 esek összejövetele. 
F. hó 8-án volt a 12-es Bajtársi 
Csoport összejövetele az Ipar
testületi vendéglőjében. Geöbel 
Károly dr. főszolgabíró, parancs
nok üdvözlő szavai után ismer
tette a csoport eddig végzett 
munkáit. Beszámolt a ezredem
lékmüvei kapcsolatos megbe
szélésekről. Bejelentette Iván/fy 
Géza eltávozását, helyetteséül 
Arnold bajtársat bizla meg. A 
vigalmibizottság végzeit munká
járól Kaubek Károly számolt be. 
Elhatározták, hogy a szoboralap 
javára augusztus 6-ára nyári 
mulatságot rendeznek, melyre 
az előkészületi munkák megin
dultak. Itt voltak a tatai baj 
társak is. 

H i r d e t é s e k 
f e l v é t e t n e k . 

Sircz János Komárom-
újváros, 

Péczely-tér 4. sz. 
épület bádogos. 

Vas- és fémesztergályozás. 
Hengerrovátkolás, Autogén hegesztés 

Gyárt saját készítésű modelljeivel mindennemű beton- és mükőáiut, 
kutgyurut, csövet, beton- és mozaiklapot stb. TELEFON • 58. 

Vízvezeték- és csatornázási 
Épület- és géplakatos üzem, 

vállalkozó, 



1939., juj 15. 

H Í R E K . 
Sor kerülhet . . . 

A feltételes jövő nem va
lami szilárd alap arra, hogy egy 
város fejlődését rá lehessen épí
teni. Egyik ipari szaklapunkból 
pedig azt tudjuk meg, hogy 
selyemfonodánk üzembehelyezé
sére is sor kerülhet, ha a gubó-
termelés kedvező lesz. 

Ez a selyemfonoda 1914. 
év óta nem működik. 

Pedig annak idején váro
sunk nagy áldozatokat hozott 
azért, hogy ide telepítsék le ezt 
az üzemet. 

A huszonötéves szünetel
tetés tulsok volt ahhoz, hogy 
még ezután is nyugodt türelem
mel tudjunk nézni a hatalmas, 
de hasznot nem hozó üzemre. 

Az egyesült város ijesztő 
arányú munkanélkülisége még 
indokoltabbá teszi sürgető türel
metlenségünket. 

A munkanélküli férfiak és 
családtagjaik nem csitithatják 
éhségüket és nem ruházkodhat
nak feltételes ígérgetésekkel és 
nem hagyatkozhatnak a selyem-
gubóterrnelés jövő eshetőségeire. 

A város munkanélküli tö
megei biznak abban, hogy az 
állam teljesiti szerződésben vál
lalt kötelezettségét. 

A szociális állapotok javu
lásához a legelső lépés a meg
lévő üzemek megindítása, a ké
zenfekvő munkaalkain ak hasz
nosítása, nem pedig a nagyrészt 
magánosoktól függő gyártelepü
lésekről való álmodozás ! 

Hisszük, hogy a város ve
zetőségének szava a kormány
hatóságoknál teljes megértésre 
talál és nem reked el a - hatok, 
- hetek kátyúiban. 

Komárom nem luxusból, 
nem nagyzolási mániából kéri az 
üzemek teljes intenzív és exten
zív munkáltatását, hanem polgá
rainak, főként sokgyermekes, 
munkáspolgárainak vitális érde
kéből ! EA. 

Szabadságon. Jánossy 
Károly miniszteri tanácsos, m. 
kir. pénzügyigazgató július 12-én 
megkezdte nyári szabadságát. 

Rendkívüli követ és meg
hatalmazott miniszter. A kor
mányzó nagynevű földinket, Gici 
és Assakürti és Ablánckürthy 
Ghyczy Jenő 1. o. követségi ta
nácsosi cimmel és jelleggel fel
ruházott I I . o. követségi tanácsost 
I . o. követségi tanácsossá kine
vezte és egyidejűleg nevezettnek 
a rendkívüli követi és meghatal
mazott miniszteri cimet ado
mányozta. 

Egyházmegyei közgyűlés. 
A tatai református egyházmegye 
f. évi július hó 18-án, Tatán 
tartja évi rendes lelkészértekez

letét, 19 én pedig rendes évi 
közgyűlésé}. Mindkétgy ülés tárgy
sorozatát most adta ki Lőke Ká
roly felsőházi tag esperes, illetve 
Györy Elemér piispökhelyettes, 
egyházkerületi főjegyző. A lel
készértekezlet, illetve a Uözgyü 
lés lefolyásáról jövő számunk
ban részletes tudósítást közlünk. 

Bírósági kinevezések. A 
kormányzó a magyar kir. igaz
ságügyminiszter eiőterjesztésére 
Szarka Béla járásbirót, a komá-
romujvárosi járásbíróság elnö
kévé kinevezte. Az igazságügyi 
miniszter dr. Scfiöpf Zoltán, dr. 
Lőke Béla és dr. Maurer Imre 
komáromi törvényszéki aljegyző-
kat jelenlegi alkalmazásuk he
lyén, továbbá dr. Farkas József 
ácsi ügyvédet a balassagyarmati, 
ár.Ámon János felsfigallai ügy 
védet a budafoki járásbíróság
hoz bírósági jegyzőkké, dr. Gyö
nyör István komáromi törvény
széki joggyakornokot, jelenlegi 
alkalmaztatási helyén aljegyzővé 
és dr. Ferencz József alsógallai 
ügyvédet a szombathelyi tör
vényszékhez joggyakornokká k i 
nevezte. 

Tanügyi kinevezések. A 
kormány a tanügyi igazgatóság 
létszámában vitéz Szabó István 
komáromi tanfelügyelőt és dr. 
Mártsa Dénes lévai tanfelügyelőt 
tanügyi tanácsosokká, Borz Lajos 
s. titkár esztergomi tanfelügye
lőnek a tanügyi titkári cimet és 
jelleget adományozta, vitéz Faragó 
bánhidai rk., Hollós Béla kisbéri 
rk. , Zsemlye Gyula nagyigmándi 
ref. elemi isk. tanítókat a VII. 
fizetési osztály 3. fokozatába 
előléptette. 

Kinevezések a földmive-
lésügyi tárcánál. A kormányzó 
a m. kir. földmivelésügyi minisz
ter előterjesztésére a miniszteri 
számvevőség létszámában Rózsa 
Zoltán erdőszámtisztet erdőszám
ellenőrré, az erdőmérnökök sze
mélyzetének létszámába Könczey 
Árpád mérnököt, erdőfőmér
nökké, Baráth Bélaerdőmérnök-
gyakornokot segédmérnökké, — 
az állatorvosi tiszti létszámban 
dr. Bajor László állatorvost fő-
állatorvossá, — az állami mező
gazdasági birtokok gazdasági 
tisztviselőinek létszámában dr. 
Kelemen Imre gazd. főtanácsost 
és Hiti Béla jószágfelügyelöt 
jószágigazgatókká, Takács Gyula 
és Ferenesik Gyula főintézőket 
(Kisbér) jószágfelügyelőkké, Ko-
peczky Viktort (Bábolna) főinté-
zővé, Balogh Ferencet (Bábolna) 
intézővé, Sidlovics Lajost (Bá
bolna) és Briindl Lajos (Kisbér) 
gazd. ellenőrré, — a gazdasági 
felügyelői kar tiszti létszámba 
Mattiassich Sándort gazd. főfel
ügyelővé, Máttyásy Gyulát fel
ügyelővé, Balogh Pált segéd
felügyelővé kinevezte. 

Lelkész beiktatás Eke
csen. Lélekemelő ünnepség ke
retében iktatta be az ekecsi 
gyülekezet Tömösközy Ferenc 
volt püspöki lelkészt az ekecsi 
ref. lelkészi állásba. Megjelent 
az egyházmegye megbízásából 
Végh Kálmán lakszakállasi lel
kész, ki a beiktatást végezte. A 
zsúfolásig megtelt templomban 
könnyekig megható egyházi be
szédében mutatkozott be az uj 
lelkipásztor. A hivatalos ünnep
ség után az egyes gyülekezeti 

szervek, a róm. kat. egyház és 
a község képviselőtestülete vala
mint a szomszédos lelkészek 
nevében köszöntötték az uj lel
kipásztort. Majd a gyülekezet 
100 teritékes banketten látta 
vendégül a hivatalosakat, me
lyen több pohárköszöntő hang
zott el. Megható volt, mikor a 
pozsonyi gyülekezet tagjai meg
hatódva köszöntöntték az uj 
lelkipásztort, ki hosszú időn 
keresztül működött a gyüleke
zetben. Az ünnepély mindvégig 
jó hangulatban folyt le. 

Iskolaépítés vállalatba 
adása. A Komárom (Újváros) 
r. kat. egyházközség képviselő
testülete versenytárgyalást hir
detett elemi fiúiskola építésére. 
Összesen 9 ajánlat érkezett be, 
melyeket július hó 3-án bontot
tak fel a pályázók jelenlétében. 
Július hó 7-én az egyházközség 
képviselőtestülete Surúnyi Ferenc 
c. apát, esperes-plébános elnök
lésével ülést tartott, melyen az 
uj fiúiskola építési munkáinak 
kiadását tárgyalta meg. Alapy 
Gáspár m. kir. kormányfőtaná
csos polgármester, egyházköz
ségi világi elnök ismertette a 
beérkezett ajánlatokat. Az ösz-
szes munkákra ajánlatot tettek 
Inokai Miksa éptm. Budapest 
69.007-20 P, Komáromi Kálmán 
75.61140 P, Schiel Vince Győr 
74.37854 P és Hajagos Andor 
Komárom 80.51350 P. Részlet 
munkákra ajánlatot tettek: Beck 
Károly ácsmester ács és tetőfedő 
munkákra 12.46570 P, Pelőcz 
János asztalosmester asztalos, la
katos, üveges, mázoló munkákra 
8.16360 P, Bartalfy Imre aszta
losmester asztalos munkákra 
4.709 — P, Sztratyil Ferenc festő 
mázoló és szobafestő munkára 
840-43 P, Sircz János bádogos 
mester bádogos, vízvezeték csa
torna munkákra 3 547-30 P vég
összeggel. Az egyházközség kép
viselőtestülete egyhangú határo
zattal az iskolaépítését az ösz-
szes munkákra Inokai Miksa 
építőmesternek adta ki , kivéve a 
bádogos, vízvezeték és csatorna 
munkákat, mellyel Sircz János 
bádogosmeslert hízta meg. Egy
ben a vállalkozónak kötelessé 
gévé tették, hogy az épitésnéi 
kizárólag komáromi és katolikus 
szempontból hithű munkásokat 
alkalmazzon. 

Pénzügyőri kinevezések. 
A komáromi m. kir. pénzügy
igazgatóság a P. M.-nek 1939. 
évi június hó 27-én kelt 1.720-
1939. XVIII. fő. sz. rendeletében 
nyert felhatalmazás alapján a 
kerületében szolgálatot teijesitö 
pénzügyőri altisztek közül: Kiss 
Béla somorjai pénzügyőri fővi-
gyázót szemlésszé, Kovács Mi 
hály komáromi, Élő János so
morjai, Megyehidi Ödön somor
jai I . o. pü. vigyázókat, fővigyá-
zókká végleges minőségben, Vár-
konyi Sándor komáromi, Selmeci 
Károly tatatóvárosi, Psenák Fe
renc ógyallai I I . o. pü. vigyázó
kat ideiglenes minőségben I . o. 
pü. vigyázókká kinevezte. 

Nagysikerű családi est a 
Katolikus Legényegyesület
ben. A Katolikus Legényegye
sület, amely egyik legjobban ve
zetett egyesület városunkban, 
csütörtökön ismét nagysikerű 
családi estet rendezett, amelyen 

bemutatták Doma Ervinnek, a 
fiatal komáromi irónak egyfel
vonásos komédiáját, a „Leány-
kérésu-t. Csivre Gabi a fiatat 
lány szerepében elragadó vo!\ 
Kadlicsek István nagyszerűen 
alakította a szerelmes fiút, Török 
Tussy és Czibulka József há
zaspár kedves és humorcs 
volt. Németh Zoltán betörő ala
kítása nagyszerűen sikerült, sok 
tapsot kapott érte. Horváth Bettv 
szobalánya és Holzhein Ily irigy 
barátnője pompásan illeszkedtem 
bele a többiek alakításába. A. 
kitűnően sikerül előadás után 
vidám tánc következett. A vidám 
hangulatú családi est csak öreg
bítette a havi társasösszejövete! 
népszerűségét. 

Komárom vármegyében 
mindenütt javítják az utakat. 
Megemlékeztünk már több izben 
arról, hogy Komárom várme
gyében, különösen a Csallóköz
ben és a Kisalföldön igen elha
nyagolt állapotban vannak a 
közutak. A cseh illetékesek a 
magyar területek úthálózatát csak 
annyiban hozatták rendbe, ame-
nyiben azt hadi célokra fel tud-
táK használni, egyébként minden 
jogos panaszt csupán Ígéretek
kel odázták el. így mi sem 
természetesebb, minthogy most 
a felszabadulás után a magyar 
illetékes hatóságokra hárult 
a feladat, a sokhelyütt hasz
nálhatatlanságig elrontott és 
elhanyagolt utakat helyre
hozni. Komárom vármegyében 
most folyik az r uthelyrehozo 
munka. Jelenleg Ógyalla—Guta. 
Érsekújvár—Naszvad, Perbete— 
Für, Komárom—ógyalla és a 
Komáromszentpéter—Madár kö
zött vezető utakat javítják ki . 
Ezzel egyidejűleg épül a pozsony-
eperjesi dunahid, valamint meg
kezdték a medvéi nagydunahid 
alapozási munkálatainak előké
szítését. A többi utak, ha nem 
is teljesen kifogástalanok, de 
legalább forgalomképes állapot
ban vannak. 

Sérelmek a Kisalföldi Mező
gazdasági Kamara megalakí
tása ellen. Az egyesitett Győr-
Moson vármegye, Győr és Ma
gyaróvár váiosok mezőgazda
sági érdekkörei éles kifogás tár
gyává tették a Kisalföldi Mezt
gazdasági Kamara megalakulás 
körülményeit, illetve annak sze
mélyi érdekű részét. A vármegye 
közigazgatási bizottsága is fog
lalkozott a kérdéssel és sérel
meiket feliratban közlik a föld
mivelésügyi minisztéiiummai. 

Hathavi börtönt kapott 
zsebtolvajlásért. A győri tör
vényszék if j . Korcsmáros Józsefe• 
azért vonta felelősségre, meri 
Komáromban zsebtolvajlást kö
vetett el. Egyik korcsmában bo 
rozgatás közben ellopta isme
rőse pénzét s odább álit. Jog
erősen hat havi börtön büntetést 
kapott. 

Ketten a tóba fulladtak 
A nyári fürdés, a vigyázatlanság 
minden évben megköveteli a 
maga áldozatát. A héten is tra 
gikus fürdőszerencsétlenségn" 
kaptunk telefonhirt Felsőgalláró . 
Horváth János és Horváth Ann 
felsőgalla-mésztelepi lakoso< 
Bicske község határában fürdet 
közben egy pusztai halastóhit 
fulladtak. 
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SPORT . 
K F C - S z F C 4:1 (3:1). 

Szombathelyeni, a ayugati 
labdarugó csoport legelőkelőbb 
helyén aratott győzelmet a KFC 
csodálatot és elismerést keltve 
nemcsak a komáromi, hanem a 
dunántúli sportközönség körében 
is. 

A mérkőzés különös és 
szokatlan lefolyású volt, mert a 
viharos szél és zápor háromiz-
ben kergette le a játékosokat a 
pályáról s a 6 órakor kezdett 
mérkőzést negyedkilenckor fe
jezték be. 

Már az első negyedórában 
megeiedt az eső s a sáros, csú
szós labda Paár 20 méterről 
leadott lapos lövése nyomán, 
a 28. percben Radics lába kö
pött a hálóba gurul 0:1. 

A 30. percben Havasi a 
tisztán álló Gábrisnak ad, ki 
magára vonja a védelmet közben 
pontosan kiadja Lengyelnek, aki 
A felsősarokba talál 1:1. A 37. 
percben Gábris jó labdával 
szökteti Kovácsot s a védelem 
hiába üldözi, a 16-os sarkáról 
megszerzi a vezetést 2:1. A kö-
zepcsatárt játszó Gábris ugy 
látszik elemében van, mert a 
42. percben megismétli előbbi 
húzását s Kovács most sem hi
báz 3:1. 

A második félidő 15. per
cében Gábris a félpályáról jól 
indul, de éles, szép lövése kapu 
mellé talál. 

A 25. percben Lengyel-
Gábris-Kovács a labda utja s 
Kovács mesterhármast csinál 
4:1. 

AZ agyonázott, sáros játé
kosok örülnek, mikor a játékve
zető a mérkőzés végét jelzi. 

Radics a potyagóltól elte
kintve, a szokott biztonsággal 
látta el tisztét, mig Kovács, Len
gyel és Gábris különösen jó 
napot fogtak ki . Kár, hogy a 
iamadósor jobszárnya nem mu
tat fejlődést. 

Vasárnap a győri I I . ker. 
S. C. jön Komáromban s ha 
a KFC győz, az évad utolsó 
mérkőzésével a bajnoki sor 3. 
helyét biztosithatja. 

Hordókat 
borost és pálinkást. Legolcsóbb 
ajánlatot kér: Gartner Simon és 
Fia Budapest, Visegrádi utca 23. 

31-es honvédbajtársi ösz-
sze jövet el. A volt veszprémi 
m. kir. honvéd gyalogezred baj
társi szövetségének komáromi 
csoportja f. évi július hó 22-én, 
szombaton este 8 órakor Ray 
Imre Péczely-téri vendéglőjében 
bajtársi összejövetelt tart. A baj
társi összejövetel az augusztus 
hó 15-én Tatára rendezett ki
rándulás és ugyanott megtar
tandó emlékünnepély kérdésével 
fog foglalkozni. A tatai csoport 
rendezésében folyna le az ünne
pély, amelyet az Esterházy-park-
ban különféle délutáni szórako
zás követne. A bajtársi együtt
érzés ápolására tervezett kirán
duláson és ünnepélyen részt 
vennének a visszacsatolt terület 
honvédéi is, igy az egész ünne
pély igen impozánsnak Ígérkezik. 
Felhívja ezért a csoport elnök
sége ez uton is a 31-es honvé
deket, hogy a 22-iki összejöve
telen teljes számban vegyenek 
részt, mert a jelentkezők számá
tól függ a tatai fogadtatás, az 
ünnepély és a kirándulás sikere. 
Vendégeket a csoport most is 
szívesen lát. 

Alkalmaztatás. A katonai 
parancsnokság által ideiglenesen 
felfogadott alkalmazottak közül 
a m. kir. pénzügyminisztérium 
Bohony Nándor, D'Elia Ferenc 
és Zalezsák Józsefet a komáromi 
pénzügyigazgatóságnál, Stróbel 
Antal, Nagy Ferenc és lienkö 
Lászlót a komáromi adóhivatal
nál dijnoki minőségben alkal
mazta. A többiek alkalmazására 
vonatkozó intézkedés a közeljö
vőben várható. 

Kútba ugrott. Kovács M i 
hály 74 éves gazda, súlyos 
gyomorbetegségben szenvedett 
és emiatt diétán kellett volna 
élnie, ezt azonban anyagi v i 
szonyai miatt betartani nem 
tudta, öngyilkosságot követett 
el. Hozzátartozóinak állandóan 
panaszkodott betegsége miatt és 
már célzást is tett arra, hogy 
véget vet életének. Hozzátarto
zói nem adtak hitelt kijelenté
seinek, annál nagyobb lett a 
rémületük, amikor a reggeli 
órákban az öreg ember hirtelen 
felugrott ágyából és kirohant az 
udvarra. Utánnaszaladtak, azon
ban megakadályozni már nem 
tudták, hogy a kútba ne vesse 
magát. Amikor kihúzták már 
halott volt. 

Amig ÖN gondtalanul nyaral, | 
m 

• addig JS\\ nagy gonddal összes 1 prémjeit a molykártól | 
megóvjuk. 
Kisebb javítást díjtalanul elvégzünk. | 

Fazekas Lajos Csonka Zsigmond j 
szűcsmester. r , 

noi divattermeben I 
2 K o m á r o m , K l a p k a t é r 9. | 

, 3 
t« amztsuai © esransaftte eoastsassa e . '^i . 'v .o 

Országzászlóavatás Ma
dáron. E hó 9-én lélekemelő 
ünnepség keretében avatták fel 
az ógyallai járáshoz tartozó Ma
dár község országzászlóját. Az 
egyházi szertartást Soós Károly 
ref. esperes végezte. Az ország
zászló nagybiz. nevében Belényi 
Róbert beszélt. Többen megko
szorúztak az országzászlót, jelen 
voltak Szabó László vm. katonai 
parancsnok, Simonffy Pál járási 
katonai parancsunk stb. Közre
működött a madara ref. énekkar 
Erdélyi Gáspár vezényletével és 
a péczeli cerkészcsapat Zalatnai 
Dániel vezetésével. Az ország
zászlót a Péczel 10 sz. cser
készcsapat s annak parancs
noka Zalatnai Dániel és felesége 
adományozta. — A péczeli ref. 
egyház és Tarnay Endre io-
gondnok a madari ref. egyház
nak szép templomi zászlót aján
dékozott. 

Kitették az állásából 
szerelmese elhagyta: öngyil
kos lett. Csukás Dezső komá
romi fiatalember elvesztette ál
lását. Ehhez még hozzájárult az 
is, hogy szerelmese elhagyta, AZ 
elkeseredett fiatalember revol
verrel mellbelőtte magát. Tettét 
még idejében észrevették s be
szállították a helybeli városi kór
házba, ahol megállapították, hogy 
a golyó szerencsére nem érte a 
szivet, hanem a tüdőt roncsolta 
szét s abban megállt. Azonnali 
műtéttel sikerült megmenteni az 
életnek, de állapota igy is élet
veszélyes. 

nagy választékban 

B E N E D E K 
HIHIHI KflllHHIIllilüllllifilil!! 

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

Olcsó, szabott árak. 
Tessék kirakatomat 

4 megtekinteni! 
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 sir-

kövekbol. 
Elvalial ugy hely
ben, mint bárhol 
vidéken minden
nemű temetői 

munkákat a legolcsóbb ár mellett. 
13 

Ha jó és megbízható árut akar 
v á s á r o l n i , 
keresse fel 

SZEIDL-füszer-
c s e m e g e k e r e s k e d é s t 
Komárom, Nagyigmándi-ut 24. 
16 Telefon 50. 

A komáromujvárosi kir. járásbíróság, 
min! telekkönyvi hatóság 

1768|1939. tk. szám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Karikó József végrehajtatónak 

Horváth józsefné sz. Újvári Zsuzsanna 
végrehajtást szenvedő jogutódjai Hor
váth Zsigmond és Nágel Gyuláné sz. 
Horváth Margit ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 100 P tökekö
vetelés és járulékai behajtása végett 
a Nagyigmánd községben fekvő s a 
nagyigmándi 260 sz. tkvi betétben A I. 
6.8.10.sorsz.l615;7a. l ö l á ^ a . 1615|8|a. 
hrsz alatt foglalt Horváth Józsefné sz. 
Újvári Zsuzsanna nevén állott jelenleg 
jogutódai Horváth Zsigmond és Xágel 
Gyuláné sz. Horváth Margit nevén álló 
közös legelőből járó 88i58420-ad részre, 
valamint a VII dülöbeni szántóra és 
rétre 1074 P kikiáltási árban; a C 34. 
és C 35. sorsz. alatt 3305J1938. és 
358Cil938. tk. sz végzésekkel özv. Hor
váth Józsefné sz. Újvári Zsuzsanna ja
vara bekebelezett haszonélvezeti jogtól 
mentesen elrendelte. 

Az árverést 1939. évi augusztus 
hó 2. napján délelőtt 11 órakor 
Nagyigmánd községházánál fogják meg
tartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlan 
a kikiáltási ár kétharmadánál aacso-
nyabb áron nem adható el. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 
p/o-a. amelyet a magasabb igéret ugyan
annyi o/0-ára kell kiegészíteni. 

Komárom, 1939. évi április hó 
20. napján. Dr. Wiener sk. j . bíró. 

P. H A kiadmány hiteléül 
Csabafi Imre kezelő. 

A komáromujvárosi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

1769|1939. tk. szám. 
Árverési hirdetmény-kivonat. 

Komárommegyei Hitelbank r t . 
végrehajtatónak Takács László (n. v. 
Péter Terézzel), kisk Takács Mihály 
(Lá?zló fia) Takács József, Sós Lász-
lóné sz Takács Erzsébet végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a vég
rehajtási árverést 442 P tökekövetelés 
és járulékai behajtása végett a Komá
rom városban fekvő s a komáromuj-
szönypusztanionostori 90 és 258. sz. 
tkvi . jegyzőkönyvből szerkesztett ko
máromi 495 számú tkvi betétben A 
f 1. sorsz. 1418 hrsz. alatt foglalt 
Takács László (n. v. Péter Terézzel), 
kisk. Takács Mihály (László fia) Ta
kács József, Sós Lászlóné sz. Takács 
Erzsébet nevén álló a Koppánmonos-
tor 44 sz. alatti lakház, udvar és szán
tóra: ami a Dunára való dűlőben fek
szik 1200 P. kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1939. évi augusztus 
hó 2. napján délután 3 órakor a 
telekkönyvi hatóság helyiségében fog
ják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlan 
a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron 
nem adható el. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 
o/o-a, amelyet a magasabb igéret 
ugyanannyi o/0-ára kell kiegészíteni. 

Komáromujváros, 1939. évi áp
rilis hó 20. napján. 

Dr. Wiener s. k. kir. jbiró. 
A kiadmány hiteléül: 

P. H. Csabafi Imre 
kezelő. 

előnyös fizetési feltételek mellett 
e ladók. 9 
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Felelős kiadó : 
CZIKE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Nagyigmándi-u. 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 

Férfi-, nöi- és gyermekcipők 
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