
Felelős szerkesztő: 

P A T H Ó GYULA 
Megjelenik minden szombaton. 

Komárom, Igmándi-ut 23. Telefon 61. 
Hirdetések díjszabás szerint. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

alakíthatja az egyén, a k ö 
zösség, az egyetemesség 
életformáját, biztosithatja a 
]aza erkölcsök felforgató ha
tását, a nemzetellenes nem
zetköziség konkoly hintését, 
a széles néprétegek érdekeit 
aláásó destruáló szellemisé
get, a dolgozó tömegek lé
tét veszélyeztető profiéhes 
üzleti berendezkedést, és a 
pénz mindenek felett való 
hajszolását. A társadalom 
ereje a biztos alap, amelyre 
a nemzet, az ország, a város 
és falu vagy bármely közület 
építhet, mert a társadalom 
ereje a nemzeti öntudat k i 
fejezője, a nemzeti akarat 
végrehajtója. 

Hiába alkotunk törvé
nyeket fajtánk védelmére, 
kulturális előhaladásunkra, 
gazdálkodásunk, iparunk és 
kereskedelmünk fellendíté
sére, népjólétünk, közegész
ségügyünk javítására, ha 
magyar társadalmunkban 
nincs meg az az átütő erejű 
közszellem, mely a meghozott 
iörvények célkitűzéseiért min
den áldozatra nem kész. Be-
szélhetünkegykéről afiatalság 
elhelyezkedéséről, a gazda
problémákról, az iparérde
kekről, kulturális és szoci
ális követelményekről, vagy 
bármely magyar sorskérdést 
érintő ügyről, minden beszéd 
és irás csak meddő vitát pro
vokál, ha a társadalom nem 
képes kellő eréllyel küzdeni 
az eszmék megvalósításáért, 
ha a társadalomnak nincs 
ereje a magyar sorskérdé

sek megoldását százszázalé
kosan keresztülvinni. A tör
vény csak irott malaszt ma
rad, ha nincs igazi végre
hajtója. 

Sajnos, — a társadalom 
összefogó, alkotniakaró ere
jét ma is rontják, bontják 
a mindenkori felforgatók 
rendszeres és nagyon jól 
ismert eszközeivel. Ma is 
igen népszerű a lázas het
venkedés, a könnyelmű k r i -
tizálás, a felelőtlen rágalma
zás, a vakmerő ígérgetés, 
az elégedetlenkedést sziíó 
tekintélyrombolás, a gyűlöl
ködést tápláló veszedelmes 
lázítás. Pedig nekünk ma 
különösen nincs szükségünk 
sem a politikai világban, 
sem a társadalmi érintke
zésben, még kevésbé a k u l 
turális megmozdulásainkban, 
az üzleti életben, az újság, 
a könyvek szellemi birodal
mában a demagógián ala
puló földalatti aknamunkára, 
mely a társadalom erejét 
szétzüllesztheti. 

A nemzeti nagy cél, 
népünk jobb, boldogabb 
sorsa ma nem engedhet k i 
lengéseket. Társadalmunk 
minden rétegének látnia kell , 
melyik az ut, melyen halad
nunk kell . Társadalmi egye
sületeinknek — alakultak 
azok bármely célból, érdek
ből —, ma erőt kell mutat-
niok, erőiket kell egyesite-
niök, hogy a magyarság 
végső harcát diadalmasan 
megvívhassuk. 

Kérje mindenütt 
lapunkat. 

Komárom thj . szab. kir. 
város törvényhatósági kisgyülése 
1939. évi augusztus hó 8-án, 
kedden d. u. 4 órakor a városi 
székház nagytanácstermében tar
totta első rendes ülését Nagy 
Nándor főispán elnöklésével. 

A kisgyűlés a városi tisz
tikar, segéd és kezelőszemélyzet, 
valamint az altisztek szabadság
idejét az állami tisztviselők és 
alkalmazottakra vonatkozó sza
bályzat szerint állapította meg. 

Pintér János mozigépész 
fizetését felemelte augusztus 1 -tői 
kezdődőleg havi 150 P-re. A tan
kerületi főigazgató lakásának 
biztosítására felhatalmazást ka
pott a polgármest. r, hogy 
600 pengő hitelkerettel tataro-
zási és ciánozási munkálatokat 
végeztessen. Kényszerülve va
gyunk ily rendkívüli kiadásokat 
vállalni — mondotta Alapy G á s 
pár m. kir. kormányfőtanácsos, 
polgármester, — mert 

nem engedhetjük, hogy 
lakáshiány miatt előkelő 
idegenforgalmat jelentő 
hivatalokat veszítsen el 

városunk. 
Szabó Miklós és vitéz Saly 

Iván m. kir. huszárezredes ház
hely ingatlan-vételszerződését jó
váhagyta a kisgyűlés 6 illetve 8 
P-ös négyszög-ölenkénti árban 
azzal a feltétellel, hogy 

az ingatlan tulajdono
sok 1 éven belül tartoz
nak az ingatlanra há
zat építeni, különben a 
város a telket vissza 
vásárolhatja az eladási 

áron. 
Az országzászló felállítá

sának kész tervezetét hozta a 
város vezetősége a kisgyűlés 

elé. A törvényhatósági bizottság 
tagjai nagy örömmel vették t u 
domásul, hogy 

még az ősz előtt elkészül 
a Lovarda előtti újon
nan parkosítandó kincs
tári területen a hatal

mas országzászló, 
Fülöp Zsigmond, Pyber 

Kálmán, Alapy Gáspár m. kir. 
kormányfőtanácsos, polgármester 
hozzászólása után a költségeket 
3400 P keretben állapították meg, 
amely összeg egy része a Ko-
máromujvárosiak által létesített 
1871 P-ős országzászló alapból 
és Kiskunhalas 300 P-ős ado
mányából fedeztetik, a hiányzó 
összeget pedig a város előlegezi 
mindaddig, amig társadalmi uton 
eszközölt gyűjtéssel kiegyenlíteni 
nem tudják. 

Pauloviís Károly borbély 
mesternek évi 140 p. átalány 
összeget szavazott meg az ülés 
azon borbélymunkákért, melye
ket a közkórházban és az árva
házban végez. 

Élénk érdeklődéssel tár
gyalta a kisgyűlés a Duna jobb
parti város részen levő szeretet
ház kibővítésének kérdését. A 
szegényellátás és a koldus kér
dés megoldását — hangsúlyozta 
dr. Sulacsik László tb. főjegyző 
— csak intézményesen lehet 

megvalósítani. Erre egy 
kitűnő rendszer van, a 

„Magyar Norma." 
Ezt a rendszert vezette be Ko-
máromujváros és erre a rend
szerre kell rátérni a felszabadult 
városrésznek is. A jobbparti vá
rosrészen levő szeretetház kibő
vítését célzó javaslat is ezt a célt 
szolgálja. 

A megvalósítást sürgeti 

Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

V á s á r o l j u n k 

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

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

A társadalom ereje Komárom törvényhatósági 

kísgyülésének első ülése. 
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Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

az a körülmény, hogy a 
meglévő intézményünk 
közvetlen szomszédsá
gában eladó telek áll 

rendelkezésre. 
A szeretetház kibővítése, 

nevezetesen egy ingatlan vétek-, 
a szükséges átalakítások és 35— 
45 személyre uj felszerelés 

mintegy 30000 P költ
séget jelentene, 

amire fedezet a „Magyar a ma
gyarért akció" 15000 P-ős segé
lye és 15000 P. hitelszövetke
zeti kölcsön szolgálna. 

Fülöp Zsigmond örömmel 
látja a város szociális gondos
kodását s a maga részéről is 
szükségesnek tartja a szegény
ellátás intézményes megoldását, 
mégis megfontolás tárgyává kérte 
tenni a meglevő szegényház bő
vítése és a házvétel feletti ha
tározathozatalt, mert 1) a kiadá
sok fedezetére a magyar a ma
gyarért mozgalomtól kétséges a 
15000 P hozzájárulás, 2) az in
gatlan értékeléséről a bizottság 
egyes tagjai alig vannak tájéko
zódva, 3) inkább szeretne egy 
szeretetházat a város balparti 
részen is felállítani. 

Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármester 
tájékoztatja az ülést, hogy anyagi 
tekintetben aggodalomra ok 
nincs, mert a javaslat szerint a 
házvételre és a szeretetház bő
vítésére csak akkor kerülhet a 
sor, ha a kiadások fedezetére az 
összegek rendelkezésre állanak. 
Az ingatlan vételárra vonatko
zólag hangsúlyozta, hogy a kis
gyűlés teljesen megbízhat a szak
véleményben, a mérnöki hivatal 
esküt tett tisztviselőinek azon 
megállapításában, hogy igen ol 
csó a vételár és nagyon ked
vezők a fizetési feltételek. A vé
telár rendkívüli alacsony meg
állapítását különben a körülmé
nyekkel tájékozott komáromuj-
városi törvényhatósági bizottsági 
tagok igazolhatják. Jelen esetben 
nem honorálható az a kívánság, 
hogy mindkét városrészben állit-
tassék fel szegényház, mert 

a fentartási költségek 
redukálása egyenesen 
parancsolják, hogy a 
szeretetház központo

sítva legyen. 
Nagy Nándor főispán nagy-

gyakorlati érzékkel szólt a kér
déshez s a maga részéről 

a ház megvételét még 
akkor is szükségesnek 
tartja, ha a „Magyar a 
magyarért" mozgalom 
nem ad a célra semmit. 
A házvétel megtörténhet 
kölcsön igénybevételé
vel, a segélyből a szük
séges átalakításokat, a 
felszerelések beszerzé

sét lehet eszközölni. 
Zechmeister Sándor a főispáni 
javaslatot teljes egészében he
lyesnek tartja, elfogadásra aján
lotta, Pyber Kálmán dr. a vétel
ár rendkívüli olcsó és kedvező 
feltételeinél fogva kérte a ház
vétel feltétlen megvalósítását, 
igy a főispáni javaslat elfoga
dását. 

A kisgyűlés a főispáni i n 
dítvány alapján járult hozzá a 
szeretetház kibővítéséhez. 

A s/egénygondozónők i l 
letményeit újra szabályozták,: a 
főnöknő havi fizetését 50 P-ben, 
a nővérnek 40 P-ben, a laikus 
nővérnek 30 P-ben állapították 
meg. 

A kisipari hitelakcióra meg
szavazott kölcsön külön alapot 
képezvén, azt a város háztartási 
alapról véglegesen kiadásba he
lyezni rendelte a kisgyűlés. A 
Széchenyi-utca gyalogjárójának 
aszfaltburkolására 7000 pengőt 
irányzott elő az ülés s az Asz
talos Béla-utcán, valamint a Fel
vidéki uton vízvezeték nyomó
cső fektetését rendelte el. 

Több illetőségi ügy letár
gyalása után a póttárgysorozat 
szerint a kisgyűlés hozzájárult, 
hogy a volt 12-ik közös gya
logezred emlékmüvének talap
zata és a Bábolnán létesítendő 
méneskari emlékmű talapzata 
céljaira szükséges köveket az 1. 
sz. erőd lebontásából engedje át 
a város. A várományos vitézek tá
borozási költségeire 150 P ado
mányt, a német tengerész ifjak 
magyarországi tartózkodásuk al
kalmából a komáromi étkezés 
költségeire 1000 pengőt szava
zott meg a kisgyűlés. 

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. 

BENZIN - AUTOGARAGE OLAJ 

es 
K O M Á R O M , V Á R M E G Y E U. 18. Tel . 177. 

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

villanyszerelés, akkumulátorok javítása és töltése. 
4 4 Autogén- és villamos hegesztés! DKW service. 

December végéig 
h o s s z a b i t o t t a m e g a 
m i n i s z t é r i u m a fe lvi 
déki i p a r e n g e d é l y e k 
bevonásának határidejét. 

A felvidéki iparengedélyek 
ügye — mint megírta az Uj 
Komárommegyei Hírlap — hosz-
szu hónapok óta foglalkoztatja 
az illetékes érdektestületeket, 
hatóságokat és a kormányzatot. 
A győri kereskedelmi és ipar
kamara is felirt e tárgyban az 
iparügyi minisztériumba s kérte 
az iparengedélyek határidejének 
meghosszabbitását. A felterjesz
tésre a napokban érkezett válasz 
a minisztériumból, amelyben 
közlik, hogy a felvidéki iparen
gedélyek revíziójának módosilá-
sára kiadott rendelet szerint a 
bevonás kezdő határideje okt. 
1., végső határideje pedig 1939. 
dec. 31. 

Ugyanis a rendelet szerint 
akik az első határidő július 1. 
előtt kapták meg az iparmeg
szüntetési értesítést, július 1-től 
szftroitott háron; hónap, tehát ! 

október l - i g kötelesek áruikat 
kiárusítani, július 1. után meg
kapott értesítés esetén az érte
sítés kézbesítésének napjától 
számított három hónap alatt kell 
kiárusítani, ha pedig október 1. 
előtt vagy után kapta meg vala
ki az értesítést, ugy október 1-től 
számított három hónap alatt kell 
kiárusítani. 

Ezek szerint tehát végső 
határidő dec. 31. , ami nagymér
tékben csökkenti azt a veszélyt, 
hogy a tulrövid kiárusitási idő 
esetleg árrombolást idézne elő 
az anyaországi és a felvidéki 
kereskedők terhére. 
Dunaalmási strandon pihenni 
üdüini és gyógyulni lehet. 
Weekend és havi bérlet 
jeggyel utazhat a dunaalmási 

strandra. 

Csallóköz és Mátyusföld 
színtiszta magyar népének évti
zedes kulturigényét elégítette ki 
a vailás- és közoktatásügyi rai-
nisztérium, hogy a felszabadu
lás után Dunaszerdahelyen gim
náziumi tanfolyam felállításáról 
gondoskodott. Az intézet életké
pességét biztosltja a tanulók nö
vekedő létszáma, az anyagiak te
rén pedig a kézség minden ál
dozatra kész. 

Mindezen körülmények és 
tények azt a hitet keltették, hogy 
a dunaszer Jahelyi gimnázium 
ügye véglegesen kedveaő elinté
zési nyert. Megnyugtató értesitfst 
is kaptak az érdeklődők a kul
tusz, valamint a felvidéki minisz
tériumtól : a dunaszerdahelyi 

' gimnáziumi tanfolyam megszün
tetését nem tervezi a közokta
tásügyi kormányzatunk. 

Ilyen előzmények után ér
kezett meg a gimnázium igazga
tóságához a Vallás és Közokta
tásügyi Minisztérium 1939. július 

19-én, 133.932 193Í5. IX. ü. o. 
szám. alatt kelt leirata, melyben 
közli, íaogy a dumszerdahelyi ál
lami gimnáziumi tanfolyamot az 
1939-40 tanévtől kezdődöleg fo
kozatosan megszüntetni kívánja, 
s ezzel kapcsolatosan az 1927. 
XII'. t. c. 13. §-ában körülirt 
feltételek mellett Dunaszerdahe
lyen állami polgári iskolát haj
landó létesíteni és annak I-ső 
osztályát már az 1939:40 tanévre 
megnyitni, amennyiben a község 
az iskola ideiglenes elhelyezését 
ea évi szeptember hó 1-ére biz
tosítja. 

A Z uj helyzet váratlanul 
érte Dunaszerdahely és környéke 
lakosságát. Az érdekelt szülők 
körében általános kétségbeesést 
és elkeseredést váltott ki, a köz
ség képviselőtestületepedig meg
döbbenéssel vette tudomásul a 
miniszteri intézkedést, egyben 
egyhangú határozattal kérelmet 
terjeszt a miniszter elé, hogy a 
dunaszerdahelyi gimnázium, mint 

N E V E R Y I M R E 
hatóságilag engeldéyezett 

gépjárművezető iskola 
Komárom, Jókai Mór utca 8. sz. I . emelet 
Lelkiismeretesen, g y o r s a n éseredmé-
nyesen k é s z i t e 1 őminden kategóriájú 

Egyéni és csoportos r r 

tanítások. - Kérjen S O l f Ó r V Í Z S g á r a 
részletes tájékoztatót 

Gimnázium felállítását kéri 
Dunaszerdahely képviselőtestülete. 



az egész Csallóköz egyetlen i ly
nemű kultúrintézmény sorsát jó
indulatába fogadja, a tanfolya
mának 1-so osztályát államérdek
ből továbbra is engedélyezze. 
A község kérelmét egy bizottság 
személyesen terjeszti a közokta
tásügyi miniszter elé. 
Kérem a nagybecsű hölgyeket, 
hogy bunda, vagy szörmevúsárlás 
előtt nagyon érdekes kirakatainkat 
és raktárainkat megtekinteni szí
veskedjenek. — Szücsmunkáink 
elsőranguak. Ezidöszerinti olcsó 

ajánlatunk : 
bundák, rókák, pelerinek 

" szűcs és szörmeáruk. D i i r j o n o f t 
Király utca 3 5 — 3 7 . DUUd|IC0l. 

A cég alapítási éve : 1883. 

Nagymegyer hódolattal 
készül Szent Isvánt 
ünnepelni. 
A Trianonban összetákolt 

csehszlovák államszörnyeteg 20 
éves elnyomásának megszűnése 
után a visszatért felvidéki ré
szek először ünnepelik Szent 
István király emlékünnepét. Ezen 
alkalommal Nagymegyeri Kat. 
Legényegylet 20 éves jubileumát 
is tartja. 

Vallásos és hazafias ünnep
ségek a mult évihez hasonló 
formában és keretek között tör
ténik azzal a különbséggel, 
hogy a magyarok Nagyasszo
nyának ajánlott szentistváni Ma
gyarország visszatért kúriáján 
piros-fehér-zöld zászlót lenget a 
magyar szellő és nemzeti imád
ságunk áhítatos hangjai mellett 
nyugodtan vallhatjuk magunkat 
igaz magyaroknak. 

Az ünnepségek előző na
pon, 19-én este 7 órakor hála
adó istentisztelettel kezdődnek, 
utána a toronyból hangzó tároga-
tósészenés lampionos felvonulás, 
tűzijáték lesz. 

Másnap, 20-án reggel ze
nés ébresztő, délelőtt tábori 
szentmise, emlékezés a hősök
ről, az ünnep méltatása, térzene, 
közös ebéd. 

Délután színdarabokkal, 
tánccal és gazdag műsorral te
litett ünnepségek. Részletesen az 
időben kibocsátott meghívók 
fogják tájékoztatni a t. közön
séget. Megjelenik a kelenvölgyi 
kaszinó Országzászló Bizottsága 
is külön programmal. 

Hisszük, hogy minden jó 
magyar együtt érez a rendező 
egyesülettel, amikor szeretet ha
zánk ezen legszebb ünnepét 
méltóképpen kívánják megülni. 
Mindenkit szeretettel hív és vár 
Nagymegyerre a Kat. Legény
egylet^ azjjnjnepségjre^ ^ 

A komáromi városi 
medencés u s z o d a 

Strandfürdőben 
minden szombat-, va-
nap és ünnepnapon 

d é l u t á n 
K A T O N A R U D I 

Jazz zenekara 
j á t s z i k . 

U j K o m á r o m m e g y e i H í r l a p . 
Néhány szó 
az autóbusz üzemünk kérdéséhez. 

3. o l d a l . 

Egykor villamos közleke
dés, ma már az autóbusz jára
tok biztosítják a városok forgal
mának gyorsabb ütemét, életé
nek elevenségét. Komárom város 
jövő fejlődésének kialakításánál 
igen fontos tehát, hogy olyan jó 
közlekedési eszközök álljanak 
rendelkezésére, melyek a város 
gazdasági és kulturális beleidé
ben nélkülözhetetlen kapcsot je
lentenek, egyben pedig 20—30 
km-es körzetben a szomszéd 
községeket a város érdekkörébe 
tudják vonni. 

Tudtunkkal a város most 
folytat tárgyalásokat autóbusz 
vállalkozókkal s az illetékes mi
nisztériummal, hogy a város bel-
forgalmának lebonyolítására au
tóbuszjáratokat létesítsen. Ugyan
akkor élénk vita indult meg, 
hogy az autóbusz üzem lebo
nyolítására helybeli vállalkozó 
vagy idegen ajánlattevő bizassék 
meg. 

A magunk részéről a nagy 
közönség és a város érdekeinek 
figyelembe vételével három szem
pontot ajánlhatunk az illetékesek 
figyelmébe. Minden megindulás 
olyan legyen, — tehát ez első 
autóbuszjáratok üzembe helye
zése —, mely a nagy Komárom 
messzebb nyúló terveibe bele
illeszthető. Jelen esetben a bel
területi autóbuszjáratra vonat
kozó szerződés ne kösse meg a 
vidéki viszonylatot érintő szer
ződési szabadságunkat. (Elvégre 
Nagyigmánd, Tata, Kisbér, Guta, 
Aranyos, Nagymegyer, ógyalla, 
stb. községeket autóbuszjáratok
kal egyszer már Komáromhoz 

közvetlenebb kapcsolatba kell 
hozni. Szerk.) Amennyiben le
hetséges, helybeli vállalkozót, 
tökecsoportot kell a szerződés 
megkötésénél figyelembe venni. 
Végül, belforgalmi tekintetben, 
legkevesebb két autóbusz já
ratot kell beállítani mindjárt a 
megindításkor: a déli és északi 
pályaudvarokat összekötő vasúti 
járatot és a rendes polgári for
galmat lebonyolító városi jára
tot. Mig a vasúti járat két autó
busza szemben egymással járna 
egyik állomásról a másikra a 
vasúti menetrendhez igazodva, 
addig a városi járatnál kora reg
geltől — óránkénti indítással — 
két autóbusz bonyolítaná le a 
forgalmat, mondjuk a Kossuth
tér, Tolnai, Rákóczy-ut sarkától 
a Klapka-téren és a közúti hida
kon át Ujárosba egész a Hősök 
teréig, illetve a huszárlaktanyáig 
és vissza mindkét végállomásról 
fél 6, fél 7, fél 8 stb. órakor i n 
duló autóbuszokkal. így min
denki könnyen elérheti munka
helyét, hivatalát, lakását, gyer
mekek az iskolákat. 

A tárgyalások folyamán 
legyen tehát a város vezetősége 
a szerződés megkötésénél éber 
figyelemmel s csak olyan szer
ződést kössön, mely a város fej
lődésének előbbvitelét szolgálja, 
a belforgalmat tökéletessé teszi, 
a vidéket Komáromhoz köti. 

Csakis ezt a célt szolgál
hatja az autóbusz üzem. Még 
áldozatok árán is. 
Olcsó napi pansió a duna

almási Fürdőszállóban. 

A teljes s i k e r j e g y é b e n 
zajlott le a volt 12-esek 

ker t i m u l a t s á g a . 
A komáromi volt 12-ik 

gyalogezred Bajtársi Szövetség 
Komáromi Csoportja az ezred 
emlékmű alap javára augusztus 
6-án nagy kerti mulatságot tar
tott. Az Angolpark ízlésesen és 
nagy pompával feldíszített sport
pályája ez alkalommal zsúfolt 
volt érdeklődőkkel és szórako
zást keresőkkel. 

Budapest világhírű városli
getét varázsolták kicsiben, de 
annál fényesebb keretek között 
a szemlélők elé az önzetlenül 
dolgozó, körültekintő, fáradságot 

nem kímélő agilis rendezők. 
A levente sport pályán volt hajó 
és körhinta, céllövő, bábszínház, 
bazár, kacsahalászat, cukros, sü
teményes sátor, lacikonyha, ha
lásztanya és magyar csárdák. 
Este pedig nagyszerű szabadtéri 
előadás és látványos cserkész 
tábortűz gyújtás. Volt szépség
verseny is, melyen az ezred le
ánya lett fády Katalin, ezred 
asszony : Friedrich Jánosné. 

A volt 12-esek magyarru
hás leányaik és fiaik kiséretében 
katonazenekar hangjai mellett 

Márkás eredetű 
Szudéta-német kerékpárok-

kaphatók 

H a c k e r é s Ne u f e l cl 
v i l l a n y - , r á d i ó - é s m ű s z a k i s z a k ü z l e t é b e n 

K O M Á R O M , N Á D O R - U . 2 1 . T e l e f o n 5 8 . 
O l c s ó kerékpár gummik és alkatrészek, rádiók, 
villanyfelszerelési cikkek állandóan raktáron. 18 

Függönykelmék, 
kézimunka fonalak 

szőnyegszövő anyagok 
sablon minták 

dús választékban 

Rafael 
Margit 

cégnél 

K o m á r o m , 
3 Városház utca 9. 

vonultak fel az ünnepség szin
terére, ahol a Himnusz elének
lése után dr. Geöbel Károly pa
rancsnok keresetlen bajtársi 
szavakkal nyitotta meg a mulat
ságot. A katonazenekar sétahang
versenye és a cigányzenekar 
vérpezsditő muzsikája ezreket 
hozott össze a levente térre. Da
cára, hogy késő délután az eső 
réme fenyegetett s hűvösre for
dult az idő, a közönség záróráig 
a legjobb hangulatban szórako
zott. A nagy tömegből nehéz 
volna kijegyezni a résztvevők 
névsorát, legyen elég kiemelni, 
hogy felekezet és társadalmi 
külömbség nélkül igen-igen so
kan voltak a mulatságon. 

Ugy erkölcsileg, mint anya
gilag a legteljesebb siker koro
názta a volt 12-esek mulatságát. 
A szép eredmény betudható a 
Bajtársi Csoport vezetősége és 
minden tagja odaadó munkájá
nak és köszönhető a város ve
zetőségének, az állomásparancs
nokságnak, a 22-ik, a 16-ik gy. e. 
valamint a komáromi testneve
lési parancsnokságnak és a v i l 
lany üzem támogató jóindulatá
nak, Friedrich János számvevő
ségi főszámtanácsosnak, aki mű
vészi hozzáértéssel irányította a 
a remek díszítéseket, a Kat. Le
gényegyletnek és Nehéz Ferenc
cel a műkedvelő gárdának, Ba
konyi István polg. isk. tanár 
vezetésével a polgári iskola báb
színház művész gárdájának, az 
Arany János cserkészcsapatnak, 
a 12-es bajtársak leányainak. 

íme az összefogás, a kö
zösség szelleme mily nagyszerűt 
és jót tudott művelni. 

A húsárak megállapítása. 
Komárom thjf. sz. kir. város I . 
fokú iparhatósága felhívja nagy
közönségének figyelmét, hogy 
a husiparosok meghallgatásával 
augusztus hó 15-től kezdődöleg 
a város területén az alább fel
tüntetett húsárak lépnek ér
vénybe : 
Sertéshús sütni való 1*80 P 
Sertéshús pörköltnek való 1*60 „ 
Sertésoldalas 1*40 „ 
Borjúcomb 1*80 „ 
Borjúhús 1*60 „ 
Borjúhús pörköltnek 1*40 „ 
Vesepecsenye 2*00 „ 
Vesepecsenye csonttal, 

rostélyos, felsál 1-60 „ 
Fartő, hátszín 1-40 „ 
Leveshus 1*20 „ 
Zsirszalonna bőr nélkül, 

zsir, háj T70 „ 
Zsirszalonna bőrrel 1*60 „ 
E g é s z s é g e c s a k a d u n a a l m á s i 
k é n e s s t r a n d v i z é t ő l á l l h e l y r e . 



Előfizetőinkhez! Eddig küldött 
lapszámaink megtartásával T. 
Cimet előfizetőink sorába vettük 
és kérjük, hogy az előfizetési 
dijat mielőbb beküldeni szíves
kedjék. Lapunk további fejlesz
tése csak ugy áll módunkban ha T. 
Előfizetőink pártolják, támogatják 
lapunkat. Teljes tisztelettel az Uj 
Komárommegyei Hirlap kiadóhi
vatala. 

Ipari közigazga
tási tanfolyam 
Komáromban. 

A Győri Kereskedelmi és 
Iparkamara a Komárom Járási 
Ipartársulat rendezésében több 
napos ipari közigazgatási tan
folyamot tart Komáromban. Ezen 
a tanfolyamon nemcsak Komá
rom és környékéről, hanem a 
visszacsatolt kamarakerület egész 
területéről érdekelt iparosok és 
kereskedőik vesznek részt, hogy 

néhány napos tanfolyam 
alatt megismerjék a ma
gyar ipart és kereske
delmet érintő törvénye
ket, kormány rendele
teket, helyzet képet 
nyerjenek az anyaor
szág ipari, kereskedelmi 
és közigazgatási életé
nek minden fázisáról. 

A tanfolyamot Risdorfer Já
nos, a Komárom Járási Ipartár
sulat jegyzője vezeti, A Győri 
Kereskedelmi és Iparkamarától 
előadók lesznek : Ujlaky Géza 
dr. kamarai titkár és Bayer Já 
nos főszámvevő. 

T U T T L T L 
FILMSZÍNHÁZ 
Komárom Kun Miklós-u. 11. 

Telefon 70. 

Augusztus 12-én, szombaton 
3|46 és 3|49-kor 

Szigorúan csak felnőtteknek. 

O r v é n y 
és 

Sanghai express 
augusztus 13-án, vasárnap, 

15-én kedden 
3(43, 3:46 és 3i49 órakor 

augusztus 14-én, hétfőn 
3|46 és 3|49 órakor 

2 sláger egy műsorban 
ZILAHY LAJOS remekbe készült 

magyar filmje 

Süt a nap 
és 

Parisban huncut a lány 
Augusztus 17-én, csütörtökön 

3146 és 3|49 órakor 
2 gyönyörű sláger 

Asszonyok a rendelőben 
és 

Nancy három szerelnie 

HÍREK. 

Nagyboldogasszony. 
A liturgikus egyházi évnek 

egyik legszebb és legbensősége
sebb ünnepe augusztus 15-ike. 
Mint szép magyar neve mutatja, 
ez az Isten Anyjának, a minden-
szentekKirálynéjának legnagyobb 
ünnepe: az Üdvözítő anyjának 
holteste nem lőn enyészet mar
taléka, hanem felvétetett magas 
mennyországba. 

M i , magyarok a Boldogsá
gos Szűznek, Magyarország vé
dőasszonyának a földi életből 
való távozását különös áhítattal 
ünnepeljük. Első, apostoli kirá
lyunk, Szent István életének 
utolsó órájában Magyarországot 
a Boldogságos Szűz oltalmában 
ajánlotta s neki örökségül adta. 
Nagy királyunk a napot paran
csolt ünnepek közé sorolta. Ma
gasabbra nőt tehát nálunk a tisz
telet, mint a cédrus a Libanon 
hegyen, mint a pálma a Kádesz-
ben, mint a rózsa Jerokóba, 
mint a szép olajfa a mezőkön, 
mint a platán a víz melletti l i 
getben. 

Ennek a szent hagyománynak 
hódolunk, n:időn emlékezünk a 
napra. A keleti és nyugati egy-
házaknakban ősidőktől élő mély 
tisztelete újul fel lelkünkben 
most újra s árad szét közöttünk, 
mint a balzsam és a válogatott 
mirha illata. 

A ragyogó ünnep minden 
külső fénye és belső áhítata hir
det i : „Mária fel mennybe vétele". 

Személyi hirek. Jánossy 
Károly miniszteri tanácsos, pénz-
üiíyigazgató szabadságáról visz-
s/atérve átvette hivatala vezeté
sét. 

Dr. Murakeözy László ren
dőrtanácsos, a rendőrkapitány
ság vezetője szabadságáról visz-
szatérve átvette hivatala vezetését. 

A főegyházmegye köré
ből. A Bíboros Hercegprímás 
egyházmegyéjében a következő 
változásokat tette : a kinevezett 
uj kanonokát eddigi plébániájuk 
vezetése alól felmentette s Nasz-
vadra Száraz József, Gutára Ka
szás József segédlelkészeket ne
vezte ki ideiglenesen vicarius 
oeconomusi minőségben; az uj 
misések közül Maczkó István 
Dunaszerdahelyen segédlelkész, 
Szauer János dunaszerdahelyi 
segédlelkész pedig székesfővá
rosi hitoktató lett. 

Ügyvédi iroda áthelyezés . 
Dr kismarjai Kan Árpád városi 
tb. főügyész ügyvédi irodáját 
Komáromujvárosbó! Komárom-
óvárosba Deák Ferenc utca 3 sz. 
alá helyezte át. 

Szőnyi bucsu. Augusztus 
15-én lesz Szőny községben a 
bucsu, ez alkalommal az ősrégi 
plébánia templomban d. e. 10 
órakor ünnepi istentisztelet lesz. 

A kisbéri plébánia admi
nisztrátort kapott. Ismeretes, 
hogy Szohurek Antal kisbéri 
plébánost kinevezték győri kano
nokká, miért is Breyer István dr. 
megyéspüspök Fabiankovits Fe
renc kisegítő segédlelkészt régi 
helyére adminisztrátornak kine
vezte. 

Társas hajókirándulás 
Budapestre Szent István ün
nepségére. Az Egyesült Magyar 
Párt augusztus 20-án testületi
leg kivan résztvenni a budapesti 
Szent István ünnepségén s e 
célból társas hajókirándulást 
rendez Budapestre. A terv sze
rint két csoport teszik meg az 
utat a résztvevők. Mindkét cso
port együtt indul Komáromból 
aug. 19-én d. u. fél 3 órakor a 
MFTR komáiomi hajóállomásról, 
visszafelé az egyik csoport aug. 
20-án d. u. 6 órakor, a másik 
csoport aug. 21-én d. u. 6 óra
kor, ez utóbbi csoport 2 éjjelt 
tölthet a fővárosban. Az utazás 
költsége oda és vissza 3.10 P. 
Ha száznál több a résztvevő, 
nagyobb kedvezmény is várható. 
Jelentkezni lehet az Egyesült 
Magyar Párt irodájában, Kossuth 
tér 3., amikor is a hajójegy ára 
lefizetendő. Mindenki részt vehet 
a kiránduláson, tehát nem párt
tag is jelentkezhet az utazásra. 

Alkalmi vételek Add-
Index számológép és rendes 
nagy és Portable írógépekben, 
Nádor-utca 15. szám alatt. 

Értesítés. A m. kir. ren
dőrség komáromi kapitánysága 
ezuton is értesiti a város közön
ségét, hogy útlevél ügyekben 
akar az útlevél kiállítása iránt 
előterjesztett kérelmek felvétele, 
akár pedig felvilágosítás kérése, 
továbbá a kiállított útlevelek át
vétele céljából megjelenő ügy
feleket csak kedd- és pénteki 
napokon 9-től 12 óráig fogadja. 
Soronkivül való fogadásnak 
csupán igazolt rendkivüti ese
tekben (pl. haláleset) lehet helye. 

Csepeli kirándulók Ko
máromban. Az elmúlt héten 
ismét rengeteg idegen fordult 
meg városunkban. A csepeli 
Magyar Posztógyári Sport Egye
sület 1800 tagja, majd pedig a 
csepeli Weisz Manfréd vállala
tok testedző körének több mint 
6000 tagja érkezett Komáromba 
a MFTR termes gőzösein. A k i 
rándulók — akiket a város ne
vében dr. Igó Aladár tanácsnok 
fogadott — megkoszorúzták a 
a Klapka szobrot, majd megte
kintették a várat és a város 
egyéb nevezetességeit. 

Ügyvédi ii oda áthelyezés. 
Dr. Frauk-Kiss Jenő komárom-
ujvárosi ügyvéd irodáját üreg-
Komáromba Deák Ferenc utca 
1 sz. alá (Jókai utca sarok) he
lyezte át. Uj telefon száma 225. 

Halálozás. Mély részvéttel 
vettük a gyászhírt, mely a kis-
igmándi Bóday családot sújtotta. 
Szerető édesanyjuk özv. Bóday 
Gyuláné szül. Balogh Mária 
földbirtokosné f. hó 10-én áldá
sos életének 76-ik évében el
hunyt. A Kisigmándon szeretet
ben álló nagyasszonyt gyermekei 
Gyula és Imre, menye Bóday 
Gyuláné, unokái Pál és Károly 
valamint nagy rokonsága gyá
szolják. Temetése f. hó 12-én 
d. e. fél 10 órakor lesz a kisig-
mándi református temetőben. 

Bejelentési kötelezettség 
Komárom bal-parti részen. 
A komáromi kapitányság veze
tője hirdetményt adott ki , mely 
szerint: a város Duna-balparti 
része bel-és külterületének egész 
lakosságát be kell jelenteni. A 
bejelentés f. hó 18-Ig terjedő 
időben, a rendőrség őrszemély
zete által kiosztott bejelentő la
pok utján történik. A bejelentő 
lapokat a lakosság a szervezés
sel kapcsolatosan díjmentesen 
kapja. Ez a díjmentesség nem 
terjed ki a szállodai bejelenle
sekre. A szervezés után a be- és 
kijelentő űrlapokért a megálla
pított dijat kell fizetni. A kitt-! 
tött űrlapokat az összeszedesse 
megbízott rendőrségi közegnek 
kell átadni, aki az űrlap ellen
őrző szelvényét visszaadni kö
teles, e szelvény gondosan meg
őrzendő. A beköltözést 24 óra 
alatt, az elköltözést még a z el
költözés megtörténte előtt kell 
bejelenteni. A be- és kijelentő 
lapokat a rendőrkapitánysá;- Jókai 
utcában levő őrszobájára is be 
lehet adni. Végül figyelmezteti 
a rendőrkapitányság vehetője a 
lakosságot, hogy a rendelkezé
sek be nem tartása kihágás, 
amely súlyos pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

Országos vásár. A komá
romi országos állat- és kirakodó 
vásár f. hó 14-én, hétfőn lesz 
megtartva. 

Tüz Szőnyön. F. hó 8-án, 
kedden éjjel negyed 11 órakor, 
eddig ismeretlen okból leégett 
özv. Vödrös Sándorné nádfede-
les háza. Szerencsére, hogy a 
rázúduló futózápor segített a 
tüz oltásában, különben a láng
nyelvek már nyaldosták a körü
lötte lévő épületeket is. A tüz-
keletkezése ügyében a csendőr
ség megindította a nyomozást. 

alakulatok és m i n d e n k i Egyesületek, pártok, 
figyelmébe. 

A legmodernebb erősitőberendezésl négy vagy 
hat hangszóróval, gyűlések, ünnepélvek stb. 
közvetítésére olcsón kölcsönzi 

M ó r o c z Péter 
Komárom. Nádor-u. 15. Telefon 44. 

Műszaki-, rádió- és villamos
sági szaküzlete. 
Kedvező fizetési feltételek. 

Villanyszerelés. Szakszerű javító műhely. 



1939. augusztus 12. 5. oldal. 
Bajtársi értekezlet. A volt 

12-ik gyalogezred Bajtársi Szö
vetség Komaromi Csoportja baj
társi . értekezletét f. hó 12-én, 
szombaton este 8 órai kezdettel 
tartja Bangha András, Erzsébet
szigeti vendéglőjében. Az érte
kezleten számolnak be a 6-án 
megtartott mulatság eredményé
ről. Ezúton kérem a vezetőség 
és a bajtársi csoport tagjait, 
hogy az értekezleten teljes szám
ban jelenjenek meg. 

Testgyakorlásra kötele
sek összeírása. Komárom thjf. 
szab. kir. város polgármestere 
hirdetmény utján értesiti az ér
dekelt szülőket és ifjakat, hogy 
az 1919—1927. évi születésűek 
augusztus 16-tól 28-ig. Az 1916, 
1917. és 1918-beliek augusztus 
29 és 30-án, valamint azok is, 
kik a fentebbi napokon a jelent
kezésnek egyéb elfogadható ok
ból eleget tenni nem tudtak. A 
jelentkezés a fenti napokon a 
városháza I I . emeletén lévő nagy 
tanácsteremben 9—12 órak kö
zött lesz. Testgyakorlásra köte
lesek jelentkezni azon ifjak is, 
akiknek állampolgársága nem 
állapitható meg. A testgyakor
lásra okvetlen jelentkezzen az 
arra kötelesek, mert ennek el
mulasztása szigorú büntetést 
von maga után. 

Bucsut mulatság. Aszőnyi 
Kat. Ifjúság f. hó 15-én a bucsu 
napján nagy táncmulatságot ren
dez Steiner Sámuei vendéglőjé
nek nagytermében. 

Közegészségi vizsgáló
állomás Komáromban. A m. 
kir. Országos Közegészségügyi 
Intézet vidéki állomásainak so
rában a belügyminiszter újra 
megnyitja a komáromi városi 
közkórházban eddig szünetelt 
vizsgáló-állomást, amely szep
tember 1-én kezdi meg műkö
dését és vizsgálati anyagokat is 
ez időtől kezdve köteles elfo
gadni. 

Megszűnik a kitütő s a 
város tulajdonába kerül a 
rakpart. A komáromi kikötő 
kereskedelmi jelentősége lénye
gesen csökkent a felszabadulás 
után, ennek tulajdonitható, hogy 
az utóbbi hónapokban teljesen 
elhanyagolt állapotba került. 
Mint lapzártakor értesültünk, a 
héten Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármester a 
kereskedelemügyi minisztérium
ban tárgyalást indított a dunai 
rakpart visszavétele tárgyában. 
A tárgyalások kedvező meder
ben haladnak s remény van, 
hogy rövid időn belül a város 
tulajdonába visszaszáll a rak
part, melyen egykor a Darányi
liget állott. 

Ipartestület küldöttsége 
a polgármesternél. Pénteken 
délelőtt népes küldöttséggel tisz
telgett Komárom ipartestülete 
Alapy Gáspár m. kir. kormány
főtanácsos, polgármester elé. A 
küldöttséget Czibor Géza ipar
testületi elnök vezette s lelkes 
szavakkal köszöntötte a törvény
hatósági jogra emelt egyesitett 
város nagytekintélyű polgármes
terét s az iparosság bizalmát 
ragaszkodását tolmácsolta. Alapy 
Gáspár polgármester megkö
szönte az üdvözölést, jóindu
latú támogatását igérte az ipar
testületnek s a komáromi iparos

ság minden egyes tagjának, majd 
szívélyesen elbeszélgetett a kül
döttség tagjaival. 

A számok beszélnek. A 
magyar élniakarást jelképezte 
husz éven át a trianoni határ
szélen elterülő s rohamos fejlő
désnek indult csonka kis város, 
a mai Komárom thjf. városnak 
Dunajobbparti része. A csonka
ságra jutásakor 491 épület állt 
rendezetlenül e városrész terüle
tén s ma 1050 gyönyörű házzal 
rendelkezik, köztük több palo
tával Komáromujváros. Egykor 
alig volt utcája a községnek, 
fásításról meg beszélni sem le
het a városrészben, ma pedig 
szebbnél-szebb, virágos szegé
lyekkel ékesített tágas, moder
nül kiépített utvonala van s 
3323 fa ad hűs árnyat, teszi 
üdévé a levegőt a járókelőknek. 
A statisztikusok számhalmazá
ból csak e két tételt ragadtuk 
ki . E számok nekünk beszélnek. 
Elmondják, hogy Alapy Gáspár 
m. kir kormányfőtanácsos, pol
gármestersége alatt e városrész
ben alkotó munka folyt. Város
építésről, városfejlesztésről, vá
rosszépítésről polgármesterünk 
nem beszélt, hanem hangya 
szorgalommal lankadatlanul dol
gozott. 

Leipzigi Őszi Vásár 1939. 
Az idei Leipzigi őszi Vásárt 
augusztus 27-től, 31-ig tartják. 
A Vásár két részre oszlik: Minta 
Vásárra és Építőipari Vásárra. 
A Minta Vásár a német és más 
külföldi államok készáru ipará
nak hatalmas kiállítása, az Épí
tőipari Vásár pedig, amelyen 
több ezer kiállító vesz részt, az 
Építőipar nagyszabású bemuta
tója lesz. Az eddigi jelentkezé
sek után Ítélve, az őszi Vásár 
igen sok külföldi látogatóra 
számithat. Bővebb felvilágosítást 
ad a Leipzigi Vásár magyaror
szági kirendeltsége : Budapest, 
IV. Váci u. 1-3. (Bejárat Türr 
István u. 8.) félemelet 6. T e l : 
380-540. 

Mit árusíthat a trafik ? 
A kereskedelmi miniszter hiva
talos határozatban közölte az 
érdekeltekkel, hogy a dohányter
mékek eladására jogosító enge
délyt a pénzügyi hatóságok bo
csátják ki és e tevékenység 
gyakorlásához nem szükséges 
iparjogositvány. A dohányzási 
mellékcikkek (szipka, pipa, ci
garettapapír, gyufa) is iparen
gedély nélkül árusíthatók a tra
fikengedély alapján. Ez az en
gedély nem terjed ki azonban a 
papirnemüekre, mint például a 
levélpapírra és levelezőlapra. 

Staggionékká alakítják át 

a vidéki színészetet. 
Az általános rossz gazda

sági viszonyokon kivül a film 
és a rádió versenye, valmint a 
színházban magában fellelhető 
súlyos okok, amelyek a művészi 
nívó csökkenését vonták maguk 
után a vidéki színművészet ér
dekében a kultuszkormányt arra 
az elhatározásra bírták, hogy a 
szinészkamara javaslatára nem 
ad ki a vidékre többé konces-
siót, hanem a vidéki színjátszást 
központi staggionokkal látja el. 

A vidéki színtársulatok — 
ugyanis — veritékezve küzdöt
tek létfentartásuk érdekében a 
közönség kegyeiért. Évi 70 da
rabot mutattak be heti 8—14 
előadásban. A próbaidő termé
szetesen minimálisra zsugoro
dott, még a jó szinész sem tu
dott jó játékot nyújtani. A kö
zönség közönye a szinész fize
téseket annyira csökkentette, 
hogy jobb szinész alig szerző
dött el vidékre s a bevételek 
fokozására előkerültek a silány 
értékű, erkölcsiséget csak rontó 
„kasszadarabok". A válság fő-
oka tehát külső, kedvezőtlen kö
rülmény és a művészi nivó 
csökkenése. 

A vidéki magyar színját
szás helyzetének feljavítására 
került előtérbe: a staggione 

rendszer. E központilag szerve
zett vándortársulatok felállításá
val igyekszik a kamara meg
javítani a magyar vidék színé
szetét ugy anyagilag, mint er
kölcsileg. 

A staggione rendszer ter
vezetéről eddig csak kerülő uton 
kapott értesítések kerültek for
galomba, de most, hogy a meg
oldás küszöbön áll, a kutusz-
minisztérium nyilvánosságra 
hozta az egész kérdést. A stag
gione lehetővé teszi, hogy évi 
16—20 darabot tanuljanak be, 
majd tökéletes, kiforrott játékkal 
mutassanak be a színészek. 

Több straggione társulatot 
állit fel a kultuszkormány, me
lyek fővárosi nivót kieiégétő 
betanulás után megfelelő kellé
kekkel felszerelve jutnak a or
szág kulturközpontjaiba. A stag
gione társulatok két részre osz
tanak. Lesznek prózai és ugyan
annyi operetté társulatok. A 
prózaiak a 12 műsor darab mel
lett 6 zenés vígjátékot, az ope
rettegyüttes pedig 6 vígjátékot 
is bemutat. A társulatok több, 
kevesebb taggal, 10.000 pengő, 
7500 P. stb. havi gázsi kerettel 
fognak dolgozni, a különbség 
legkevésbé sem a nivó, a sze
mélyzet rovására, hanem inkább 

Sircz János Komárom-
újváros, 

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

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

Gyárt saját készitésü modelljeivel mindennemű beton-és műkőárut, 
kutgyürüt, csövet, beton- és mozaiklapot stb. TELEFON : 58. 

a kórus magasabb létszámának 
tudható majd be. 

A kérdés bennünket, ko
máromiakat is közelről érint, 
különösen azért, mert a területi 
beosztásnál nem lesznek tekin
tettel az egyes városok maga
sabb, jogos kulturigényeire, ha
nem színházaik befogadóképes
ségeire, a városok teherbírására. 

Az arany vitézségi érem
tulajdonosok vasúti kedvez
ményt kapnak. A magyar kir. 
államvasutak igazgatósága közli 
hogy a kereskedelmi- és közleke
désügyi miniszter az arany v i 
tézségi éremmel kitüntetetteknek 
saját személyére évenként hat
szor oda és visszautazásra jo
gosító illetékmentes vasúti sza
badjegyet engedélyezett. A sza
badjegyeket az ország egész te
rületére kiterjedően a Budapest 
déli üzemvezetőség (Keleti p. u. 
érkezési oldal I . em. tanácsterem) 
szolgáltatja ki. Az igénylőknek 
bélyegmentes kérvénnyel kell az 
üzletvezetőséghez fordulniuk, 
mely kérvényben csatolni kell 
az arany vitézségi éremigazol
ványt és a személyazonosság el
lenőrzésére szolgáló „Személy
azonossági igazolójegy" kiállítá
sához szükséges, a hátlapon tin
tával olvasható, névvel ellátott, 
látogatójegy alakú, 6x10 cm. 
nagyságú, kemény kartonlapra 
nem ragasztott, a legújabb idő
ből származó 1 darab arcképet. 

Alkalmi árusítás az üz
letekben. A győri kereskedelmi 
és iparkamara területén a mi
niszteri rendelet értelmében az 
idényt vagy divatját mult, rak
táron maradt, kiselejtezett áruk 
1939. évi második, nyári alkalmi 
árusítási időszakát augusztus 
7-től 21-ig bezárólag állapítják 
meg. A kiárusítás csakis a rak
tárárukra vonatkozik, azt kiegé
szíteni nem lehet, hirdetni is 
csak a megszabott idő tartama 
alatt lehet. 

Összeírják 
az iparengedély 
tulajdonosokat. 

A zsidótörvény végrehaj
tási utasításának megjelenése 
napok kérdése. Az uj miniszteri 
rendelet értelmében részletesen 
össze fogják irni az ipari iga
zolvány, illetőleg iparengedély 
alapján működő kereskedők és 
iparosok összes személyi és 
egyéb adatait. A összeíráshoz 
megfelelő okmányokat és okira
tokat kell csatolni és nemcsak 
igazolni kell az iparengedély 
keltét és azt, hogy milyen ipar 
üzésére jogosít, de az ipariga
zolvány tulajdonosának meg kell 
jelölni ugy a maga, mint házas
társa vallási adatait, a szülők és 
nagyszülők vallását, a házasság
kötés idejét és az esetleges val
lásváltozás időpontját, összeír
ják azt is, hogy a házasságból 
hány gyermek született. 

Az országban 89.000 ön
álló kereskedő és 187.621 önálló 
iparos van,igy csaknem negyed
millió iparigazolványosnak, i l 
letve engedélyesnek kell vallo
mást tenni. 
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S P O R T . 
Közeledik az őszi bajnoki 

tvad s az újvárosi KFC labda
rugó szakosztálya is teljes erő
vel folytatja előkészületeit. 

Minthogy a két testvéregye
sület csatlakozása előttünk isme
retlen okokból nem sikerül, ne
hogy az azonos névből félreér
tések származzanak, az újvárosi 
egyesület a Komáromi Atlétikai 
Club nevet veszi fel. 

Folyó hó 13-án a testvér
egyesülettel lejátszandó barátsá
gos ménkőzésen búcsúzik a ro
konszenves KFC elnevezéstől, 
amelynek hírnevét 15 éven át 
becsülettel védte s öregbítette 
:iogy az ősz folyamán már mint 
KÁC harcoljon ujabb sikerért. 

A legfontosabb kérdés az 
edző személyének megválasztása 
azért megoldása is a legnehe
zebb. Állandó szükségmegoldá
sokkal csak félsikert lehet elérni. 
Nagyon kézenfekvő megoldás 
volna, ha az immár két erős 
egyesület, arányos köllség meg
osztással hivatásos edzőt szer
ződtetne, aki mindkét egyesület
ben elláthatná az edzői teen
dőket, sőt a két fiu polgári is
kola és gimnázium délelőtti tor
naóráin is a labdarúgás fejlesz
tése terén eredményesen közre
működhetne. 

Reméljük, hogy addig is 
mig e tekintetben nincs megol
dás, a játékosok méltányolni 
iogják a vezetők erőfeszítéseit 
s vasszorgalommal és önfegye
lemmel képességeik legjavát 
nyújtják. 

A játékosok és vezetők 
közötti szoros kapcsolat kimé-
lyitését célozza az a nagysza
bású sportvacsora, amit szintén 
vasárnap rendeznek az újvárosi 
Kat. Körben s amelynek kere
tében a NYLASz. 3. helyzettjé
nek járó érmeket átadják a já
tékosoknak. 

Ugyanakkor osztják ki a 
sportszerű magaviseletért kiér
demelt dijakat is. 

Hisszük, hogy egy év múlva 
ismét érem kiosztás lesz s a 
sportszerüségi dijat nemcsak 
az egyesülettől, hanem a szö
vetségtől is a mi játékosaink 
érdemelik k i . 

Bajnoki mérkőzések sor
solása, A nemzeti bajnokság 

II. osztályának dunántúli cso
portjába tartozó KFC őszi baj
bajnoki mérkőzéseit a követ
kező időpontokra sorsolták k i : 

Augusztus 20. K F C - É S E 
27. SVSE-KFC 

Szept. 3. TSC-KFC 
10. SFAC-KFC 
17. KFC—Arak 

Október 8. ZSE-KFC 
15. KFC-PTSC 
29. K F C — T S ü C 

November 5. DAC—KFC 
12. KFC—ETO 
19. KFC-PVSK 
26. MTK—KFC 

December 3. KFC-Etc-FC 

Nagy sikert arattak a 
felsőgallai ökölvívók. A felső-
gallai Levente Egyesület ököl
vívó szakosztálya lattá vendégül 
a budapesti Magyar Lapterjesz
tők SC tagjait f. évi augusztus 
hó 6-án. A verseny eredményét 
különösen az teszi kiemelke
detté, hogy a budapesti gárda 
tagjai közül Boron /., Zseni és 
Trummer az olimpiai keret tag
jai nagy technikai fölénnyel in
dultak, mig a meghívó egyesü
let csak nyolc hónapos múlttal 
rendelkezik. Részletes eredmény 
a következő: Kovács FgSC-
Tóth MLSC döntelen, Kerényi-
Gárdos, győz MLSC, Tárnok-
Zseni, győz MLSC, Zámbó-
Baron I . , győz FgSC, Keresz-
tesy-Sisa, győz MLSC, Gallo-
visch-Ebergényi döntetlen, Stein-
Ttummer, győz FgSC. A küzde
lem ezer néző előtt folyt le. 
A versenyen megjelent a tatai já
rási katonai parancsnok is. A 
siker érdeme Kisfaludy Béla 
szakosztály vezetőé és Takács 
György tréneré. 

Bérbeadom hármashatári dű
lőben lévő 75 magyar hold 
941 M-öl területű földemet 
egy darabban. Ennek tarto
zékai: 1 épület, 2 szoba, 
1 konyha, 2 éléskamra. Egy 
istálló 12 drb. állat részére, 
sertés ól és kukorica góré. 
Felvilágosítás ad: id . Boross 
Ferenc földbirtokos, Ács, Fő u 20. 

H i r d e s s e n 
l a p u n k b a n . 

| Amig ÖN gondtalanul nyaral, I 

I addig JVII nagy gonddal összes I 
i 

• 

! prémjeit a molykártól | 
megóvjuk. 
Kisebb javítást díjtalanul elvégzünk. | 

Fazekas Lajos Csonka Zsigmond J 
szűcsmester. női divattermében 

K o m á r o m , K l a p k a t é r 9. 

Első komáromi géperőre beren
dezett gránit és kőmüvek 

Poivar János 
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 

mellett. 
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Komárom thj f . szab. k i r . város 
adóhivatala. 

Komárommegyei Hitelbank R. T . 
Komárom, Baross-utca 7. Telefon 94. 

Szerződéses viszonyban 

a Magyar Általános Hitelbankkal Budapesten. 
Fiók: K O M Á R O M U J V Á R O S . 
Telefon 26. Nagyigmándi-ut 16. 

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 Biztositó Intézet 
8 K o m á r o m m e g y e i f ő ü g y n ö k s é g e . 

Adómentes csaíádi-ház eladó, 
mely áll egy két szobás, konyha, élés
kamra es egy egyszobás, konyhás la
kásból. Ház betonból készült pincé
vel aláépitve, csukott, üveges veranda, 
fáskamra, kitűnő ivóviz 180 öl terület
tel, kerttel. Vételár előnyös. Olcsó k a 
mattal is törleszthetö. Szükségesetén 

már 1000 P-vel is átvehető 
és beköltözhető, Komárom város terü
letén. Érdeklődök: Terno Ált. Ker. F ő i g . 
Vállalathoz forduljanak, Komárom 4., 

Kun Miklós-utca 4. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A felsőgallai községi ipa

rostanonciskola felügyelő bizott
sága heti 12 óra ellátására egy 
óraadói ál lásra pályázatot hir
det. Pályázhatnak okleveles fel
sőkereskedelmi-iskolái férfi ta
nárok. A megbízás 1939-40, 
1940-41 tanévre szól. Díjazás a 
tényleg megtartott heti 1 óra 
után havi 675 P. Pályázati kér
vények 1939. évi augusztus hó 
27-ig bezárólag a felügyelő b i 
zottság elnökségénél nyújtan
dók be. 

290'1939. 

Hirdetmény. 
Felhívom az adófizető pol

gárokat, hogy ugy az 1938. de
cember hó 31-e előtti időből 
származó adóhátralékaikat, mint 
a folyó évre járó adóikat a vá
rosi adóhivatalnál haladéktala
nul fizessék be, mert ellenkező 
esetben minden hátralékos adó
fizető ellen, személyi válogatás 
nélkül, azoiinali zálogolás foga-
natosittatik, ami tetemes költ
séggel jár. 

Mindennemű adóügyi fel
világosítás ugyancsak a városi 
adóhivatalnál nyerhető (Város
háza 1. emelet 12. szám alatt) 
a hivatalos órák alatt. 

Komárom, 1939. augusztus 
hó 8-án. 

Czidlina Béla 
(P- H.) a . ü. számvevő 

hivatalfőnök. 

D r . A f a p y G y u l a 
Komárom vármegye ny. fölevél
tárosa által irt alábbi müveit áru

sításra megszereztük: 
Komárommegye levéltárának 

középkori okleveli 1.50 
Jókai emlékkönyv (centená

riumi kiadás) 2.— 
Magyar dicsőség 2.50 
Komárom vármegye nemes 

családai 3.— 
Komárom vármegye és az 

utolsó nemesi felkelés 1 . — 
Bűbájosok és boszorkányok 1 . — 
A hazajáró lélek —.60 
Kapható és postán utánvéttel 

megrendelhető : 
H A C K E R D E Z S Ő 

könyvkereskedésében 
Komárom, Imándi-út 23. szám. 

Felelős kiadó : 
C Z I K E I M R E . 

Nyomatatt Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

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

Házhelyek 
előnyös fizetési feltételek mellett 

eladók . 9 

Komárommegyei Hitelbank r t . 
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