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Felelős szerkesztő: 

P A T H Ó GYULA 

kora zajlik le előttünk, sors
döntő órák előtt állunk, a 
nemzetközi helyzettel kap
csolatban a válság súlyos 
őrá í éljük át. 

Tegnap a mesterségesen 
összetákolt Cseh-Szlovák 
köztársaság veszélyeztette a 
népek és nemzetek közbiz
tonságát egész összeomlá
sáig. Ma Danzig kérdése 
van e'őtérben. A Népszövet
ség védelme alá helyezett 
„szabad állam" lett Európa 
tűzfészke s okoz robbanásig 
feszültséget a diplomáciai 
légkörben. Holnap talán Er
dély, Bánát, Dobrudzsa vagy 
Beszarábia, valamint a ten
geren túli gyarmatok, stb. 
elrabolt rföldrészek vissza
szerzésének kérdései kerül
nek sorra, hogy a trianoni 
és versaillesi paloták gyűlö
letei lihegő, bosszúállást 
szomjuzó igazságtalanságok 
jóváfétessenök. Forrong, lá
zong szüntelenül a világ, 
mig a páriskCrnyéki béke
szerződések, melyek annyi 
igazságtalanságét, izgaimat 
é 6 bizonytalanságot okoztak, 
végleg lelszámoJást nem 
nyernek. 

A jóvátételnek, a fel
számolásnak természetes 
vannak ellenségei. A világ
háború kegyetlen szivü győz
tesei, a demokráciák nagy
képű hatalmasai, a béke 
diktátorok ma is ragaszkod
nak mestermüvükhöz és há
borús veszély felidézése árán 

is védik önös érdekeiket, a 
tarthatatlan állapotok fenn
tartását. Ide magyarázható 
Ml. Lipót belga 'király rádió 
beszédéből veti kijelentés: 
„A világ olyan feszültség 
időszakán megy i t , hogy az 
államok közti rendes me
derben való együttműködés 
lehetetlenné vallása fenye
get". A feszültség pedig 
egyre nő. London alig bizik 
a békés megoldás lehető
ségében, a francia kormány 
meg plakátok utján hivja 
be tartalékosait. 

A magyar közvélemény 
e világválság közepett, a leg
nagyobb feszültség idejében 
nyugodtan, higgadtan itéli 
meg az általános európai 
hdyzetet Nem ül fel a fe
lelőtlen hírharangnak, a rém-
hirgyártók és terjesztők kép
telennél képtelenebb állítá
sainak. A magyar közvéle
mény tudja, hogy a vakhi-
rek ellenségeink tjtkos ál-
•mai, a hírharang a magyar
ság érdekeivel szembenál
lóknak szócsöve. A magyar 
közvéleményt nem lepi meg 
a történehni es«eményszám-
bamenő órák pergése, a ma
gyar közvélemény várta, 
Jeste és reményteljesen nézi 
a feltartóztathatatlanul ha
ladó világtörténelmi esemé
nyek gyors kifejlődését, hogy 
teljesülésbe vigye nemzeti 
törekvéseit, hazájával szem
ben elkövetett igazságtalan
ságok jóvátételét. 

A nagy pillanatok ide
jén, a sorsdöntő órákban 
nincs zavar az országban. 
A napi munka folyik rendü
letlenül, talán fokozottabban, 

mint máskor. Minden hazá
ját szerető magyar ma két
szeresen nagy a kötelesség
vállalásban és végzésben, 
mert készen akar lenni min
denre, önmagáért, utódaiért, 
nemzete, faja virágzásáért 

még a legnagyobb áldozat
tól sem retten meg. A hi
vatalos külpolitika felelősség
teljes munkáját bizalommal 
fogadva rendületlenül áil őrt 
most minden magyar. 

Szeretetteljes, ünnepélyes volt 
a n é m e t t e n g e r é s z -
i f j a k k o m á r o m i 
f o g a d t a t á s a . 

A vestfáliai Hitler tenge-
részifjak augusztus 6-ika óta 
járják a Dunát Passauból elin
dulva. Bécsen keresztül szom
baton délelőtt Pozsony alatt 
lépték át a magyar határt, va
sárnap Győrött táboroztak le, 
hétfőn délután pedig Komá
romba érkeztek meg. 

Rendkívül nagy érdeklő
déssel várta Komárom lakos
sága a Hitler jugend 400 főnyi 
csapatát. Az Erzsébet híd, az 
Erzsébet sziget nagy Duna 
menti partja, a Vág torkolat 
köjnyéke, a német tengerész
iljak táborozására szánt hely, 
mely német és magyar zászlókkal, 
virágokkal, zöld gályákkal ízlé
sesen dúsan volt feldíszítve, 
már a kora délutáni órákban 
benépesült. 

A komáromi m. kir. állo
másparancsnokság és az állam
rendőrségi révkapitányság fel
díszített motorcsónakán Reviczky 
István alispán, vitéz Hunyady 
László vm.-i főjegyző, vitéz 
Asztalossy Lajos alezredes és 
Nagy Ferenc dr. rendőrfogal
mazó kora délután Aranyos köz
ség határai előrementek és fo
gadták a német vendégeket. 
A hajók a találkozásnál meg
állottak és a kölcsönös üdvözlés 
után a német ifjúsági vezetők 

átszállónak a magyar motoros 
csónakokba s ezek vezetésével 
megindult a hajóraj Komárom 
felé. Evezőseink feldíszített csó
nakjaikkal Koppánmonostornál 
várták s fogadták az érkezőket. 

2 óra tájban tűntek fel az 
óceánjáró csónakok és miniatűr 
hadihajók a távolban. Az izga
lom egyre csak fokozódott a 
várakozók közt, amint közeled
tek a cirkálók, a 10—14 méteres 
páncélos csatahajók s a hatal
mas hófehértestü vontatóhajó. 
Pompás látvány volt az egyen
ruhás vidám legénység dolgozó 
hada a hajók fedélzetén, a ten
geri mentőcsónakokon, amint a 
vizhullámaival erős evező csa
pásokkal küzdöttek s fegyel
mezett, zárt sorokban vezették 
be hajóikat a kijelölt tábor
helyre. 

A partonállók az érkező csó-
nakosokat lelkes éljenzéssel és 
zászlólengetéssel fogadták. A 
szívből jövő lelkesedést nagy 
örömmel viszonozták a tenge-
részifjak. 

A kikötés, a partraszállás 
pillanatok müve volt. Az egyen
ruhás német ifjak pillanatok 
alatt sorakoztak az erre az al
kalomra készitett feldíszített 
tribün elé, ahol Alapy Gáspár 
m. kir. kormányfőtanácsos pol-

I 
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 ( 

a Felsődunántúli 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! I 

Nagy pillanatok 
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2. oldai. Uj Komárommegyei Hírlap, 1939. augusztus 26. 

Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

gármester üdvözölte a német 
vendégeket. A német ifjak há
láját és köszönetét Leissner fel
ügyelő tolmácsolta. Az üdvöz
lések után a magyar és német 
Himnuszt játszotta a katonazene
kar. 

A Hittler tengerészifjak 400 
főnyi csoportja ezután katonás 
rendben, fegyelmezett menetben 
a táborhelyre vonult, ahol szinte 
percek alatt felállították sátraikat 
és felvonták a német, valamint a 
magyar lobogót, mely elé azon
nal diszőrséget állítottak. A sá
torverés alatt a zenekar pattogó 
indulókat játszott. 

A német vendégeket Ko
márom városa látta vendégül 
magyaros vendégszeretettel. Ragu 
leves, bécsi szelet salátával, al
máslepény, dinnye, őszibarack 
volt az Ízletes ebéd. Az ebéden 
és fogadáson részt vettek Alapy 
Gáspár m. kir. kormányfőtaná
csos, polgármester, Reviczky Ist
ván alispán, vitéz Feketehalmi-
Czeydner Ferenc vk. ezredes, 
állomásparancsnok, vitéz Aszta-
lossy Lajos alezredes vm. kato
nai parancsnok, Surányi Ferenc 
esperes, Lestár József apátplé
bánosok, Galambos Zoltán, Sári 
Imre ref. lelkészek, Fadgyas Ala
dár ev. lelkész. Jánossy Károly 
miniszteri tanácsos, pénzügy
igazgató, dr. Soós Imre törvény
széki elnök, Sírasszer Lajos al
ezredes, vitéz Gönczy Aladár őr
nagy, v. Hunyadi László vm. fő
jegyző, dr. Vizkelety Sándor, dr. 
lgó Aladár városi tanácsnokok, 
Friedrich János szv. főtanácsos, 
Fülöp Zsigmond bankigazgató, 
Fiedler József lengyáros, Biró 
Lucián bencéstanár, dr. Toóth 
Sándor rendőrfogalmazó, a rév
kapitányság vezetője, és Hajnal 
György rendőrfőfelügyelő, vala
mint a városi törvényhatóság 
több tagja. Az ebéden lgó Ala
dár dr. városi tanácsnok üdvö
zölte a megérkezett vendégeket 
és a német-magyar barát
ságra emelte poharát. A pohár
köszöntőre Leissner felügyelő vá
laszolt s köszönte a szives ven
déglátást. Nagy hatást keltett a 
36 tagu cigányzenekar közremű
ködése, ebéd idő alatt szünet 
nélkül a legszebb magyar nóták
kal szórakoztatta a vendégeket. 

Délután az ifjak bejöttek a 

Budapest, VIII . , Sándoru. 46. I 
(telefon) 

Vidéki urilányok kelle
mes otthona. Elsőrendű 
ellátás. Gondos felügyelet 
Légfűtés. Melegvíz. 

városba és a város, a vár ne
vezetességeit tekintették meg. 

A város polgári mindenütt 
a legnagyobb szeretettel fogad
ták őket. 

Este 8 órakor elfogyasz
tották a saját maguk készítette 
vacsorát, majd tábortüzet gyúj
tottak, melynek igen sok nézője 
volt. 

A katonazenekar reggel 6 
órakor csinált ébresztőt a ten-
gerészifjaknak. 7 órakor volt a 
tábor felszedése, hogy bucsut 
mondjanak Klapka városának s 
folytassák útjukat Esztergom— 
Vác—Budapest felé. Alapy Gás
pár polgármester búcsúszavaira 
egy ifjúsági vezető köszönte meg 
a ritka, meleg baráti, magyaros 
vendéglátást. 

A. német ifjakat motorcsó
nakon vitéz Asztalossy Lajos 
alezredes vm. katonai parancs
nok, Reviczky István alispán, 
vitéz Hunyady László vm. fő
jegyző, lgó Aladár dr. városi 
tanácsnok és Toóth Sándor dr. 
rendőrfogalmazó kisérték el 
Almásfüzitőig. 

A ritka látványosságu ün
nepély sikerét emelte a nagy 
körültekintéssel végrehajtott meg
rendezés, ami vitéz Asztalossy 
Lajos alezredes s elsősorban 
Friedrich János főszámtanácsos, 
számvevőségi főnök érdeme. 

T U R U L 
F I L M S Z Í N H Á Z 
Komárom Kun Miklós-u. 11. 

Telefon 70. 
Augusztus 26-án, szombaton 
és augusztus 28-án, hétfőn 

l|27 és 3|49-kor 
augusztus 27-én, vasárnap, 

i|23, i|25, 1127 és 3|49 órakor 
A legújabb magyar film 

Augusztus 30 án szerdán és 
augusztus 31-én, csütörtökön 

1:27 és 349 órakor 
Csak 16 éven felülieknek 

A megbélyegzett 
asszony. 

Fox világhiradó. 

A megnagyobbodott ország ünnepelte 
Szent István n a p j á t . 

Valami csodálatos benső 
érzés tette emelkedetté ez évben 
nagy nemzeti ünnepünknek, 
Szent István napjának megün
neplését. Minden igaz magyar 
lelkét most megihlette az ezer 
év fájdalma, dicsősége, tanultsága 
s a szentistváni szellemben való 
elmélyülés gyújtotta láng — ugy 
érezzük — világította azt a tör
ténelmi utat, melyen járnunk kell. 

Derült idő köszöntött ránk. 
Komárom népe már kora reggel 
a templomokba sereglett az ün
nepi hálaadó istenitiszteletekre. 
Különösen sokan felkeresték az 
újvárosi róm. kat. templomot, 
mivel a nagy napon hagyomá
nyokhoz hiven „bucsut" tartott 
az Újváros városrész. Végellát
hatatlan sorokban jöttek a hidon 
át, hogy részt vegyenek a zenés 
főpapi szentmisén és megtekint
sék a régi időkre emlékeztető 
bucsosok sátrait. 

Az uj, bámulatos nagysze
rűséggel művészi tökéllyé! meg
épített plébánia templomban 
Surányi Ferenc c. apát, esperes
plébános pontifikálta az ünnepi 
szent misét nagy papi segédlet
tel. Nagyhatású ünnepi szentbe
szédet mondott Horváth Dénes 
tábori főlelkész, mise alatt Bol
dog Margit Vegyeskar katonai 
zenekar kísérettel Seyler F dur 
ünnepi nagymiséjét énekelte Poór 
István egyh. karnagy vezényle
tével, AZ ünnepi misén soha 
nem látott nagyszámban vettek 
részt az ájtatoskodók. 

A bucsu forgalma is nagy 
volt. A sátorok környékét nem
csak a kíváncsiskodó gyerme
kek, hanem a „bucsufiát" vásár
lók tömege is ellepte. Kat. Kör., 
Ipartestület tánchelyiségei, ven
déglők éttermei mind igen láto
gatottak voltak. Boldog együtt
érzéssel ünnepelt a két város
rész minden lakója a napon. 

Városunkból, vármegyénk
ből igen sokan felrándultak Bu
dapestre azünnepségekre. Az 
Egyesült Magyar Párt társas
hajó kirándulást szervezett. A 
főváros történelmi pompával ün
nepelte a megnagyobbodott or
szág Szent István napját. Káp
rázatos körmenettel, magasztos 
ünnepségekkel, tündéri tűzijáték
kal hódolt a magyar nép nagy 
királya emlékének. A Szent Jobb 
körmenetben a szebbnél-szebb 
festői díszmagyar egyenruhás 
küldöttségek sorai közt várme-
gyénket Boncz Nándor dr. várm. 
árvaszéki elnök képviselte. 

Az ország minden részében 
megrendezett ünnepségek lélek
emelő varázsa a szivekben re-
ménytüzeket gyújtottak. A Cita
dellán kigyulladt hatalmas tűzi
játék kép megkapóan hirdette 
az ezeréves történelmi határunk 
visszaállításáért való sóvárgásun-
kat. 

Egészsége csak a dunaalmási 
kénes strand vizétől áll helyre. 

S z o l g á l a t i j u b i l e u m i 
ü n n e p s é g T a t a b á n y á n . 

A Magyar Általános Kő
szénbánya Részvénytársulat ta
tabányai bányatelepe bensősé
ges keretben ünnepelte meg a 
bányatelep védőszentje, Szent 
István első magyar királyunk 
napján huszonnyolc 40 évi és 
százharminchárom 25 évi szol
gálatot beltöltő bányaalkalma
zottnak jubileumát, valamint 96 
vájárképesitést nyert bány a m u n -
kasnak vájárrá történt előlép
tetését. 

Az 1000 személy befoga
dására alkalmas Népház (Kul
túrház) az egyházak templomai
ban bemutatott istentiszteletek 
után zsúfolásig megtelt a telep 
lakóival. 

A bányászdalárda a „Hi-
szekegy"-et énekelte, el után Réh-
ling Konrád bányaügyi főtaná
csos köszöntötte a m. kir. ipar
ügyi minisztérium képviseletében 
megjelent Tassonyi miniszteri 
tanácsost és az ünnepelteket. 
Rámutatott a 25 és 40 éves 
munka jelentőségére és jutal
mazásra érdemes voltára. 

Tassonyi miniszteri taná
csos az iparügyi miniszter jó 
kívánságait tolmácsolva, a munka 
és munkás megbecsülését k i 
emelő buzdító beszédet intézett 
az ünnepeltekhez. Az ünnepsé
gen résztvevő bányaalkaimazot-
tak nevében a bányaigazgatóság 
Varga iparügyi miniszterhez hc-

Márkás eredetű 
Szudéta-német kerékpárok 

kaphatók 

H a c k e r é s N e u f e l d 
villany-, rádió- és műszaki szaküzletében 
K O M Á R O M , NÁDOR-U. 21. Telefon 58. 

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

Dr. Balkányiné Leányotthona 

Függönykelmék, 
kézimunka fonalak 

szőnyegszövő anyagok 
sablon minták 

dús választékban 

RAFAEL 
MARGIT 

cégnél 

K o m á r o m , 
3 Városház utca 9. 
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doló táviratot intézett. 

A bányász-himnusz elének
lése után a m. kir. iparügyi mi
nisztérium és a társulat elis
merő okiratainak, a pénzjutal
maknak és a vájárbizonyitvá-
nyoknak kiosztására került a sor. 
Az iparügyi miniszter Benkovics 
János I . vájár, Bunghard János 
vájár, Raab István 11. vájár, 
Szilfai István I . csatlós, Ga-
járszky Mihály I . vájár, Harasta 
Péter napszámos, Dévai József 
vájár, Schlisz Antal vájár, Trol i 
József I I . vájár, Harasta István 
11. csatlós, Preró József vájár, 
Cserhalmi József lőmester, Tho-
masz Henrik felvigyázó, Gold-
schmied József vezető felvigyázó, 
Teicht Ferenc motorőr, Szabó 
János villanyszerelő, Adami Já
nos irnok, Boros József elő-
vájár, Kaszab Mihály iszap
mester, Georgi György vájár, 
Csaszni Antal elővájár, Scháffer 
Ferenc vájár, Fehér Ferenc vá
jár, Léber Ferenc vájár, Neder-

mann János napszámos, Schmülc 
Benő napszámos, Reitknecht Fe
renc felvigyázó, Réti Péter lövő
mester, bányaalkalmazottaknak 
négy évtizedei meghaladó ered
ményes bányászati tevékenysé
géért elismerését fejezte ki. 
A társulat pedig a munka
beosztáshoz, és a szolgálati 
időhöz igazodó GO—300 P-ig 
terjedő, összesen 17.000 P-t k i 
tevő julalmat adott a jubileumot 
ünneplőknek. Ezenkívül az ipar
ügyi minisztérium 10 nagy csa-
ládu 40 évi szolgálatol betöltő 
alkalmazottnak egyenként 50 P. 
jutalmat folyósított. 

Balogh Károly vájár né
hány meleg szóval köszönte meg 
társai nevében a jutalmazásokat. 

A Himnusz hangjai zárták 
be az ünnepséget. 

Weekend és havi bérlet 
jeggyel utazhat a dunaalmási 

strandra. 

BENZIN AUTOGARAGE OLAJ 

KOMÁROM, 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. 

Földalatti távvezetéken hozzák a 
zalai olajat Almásfüzitőre. 

Közgazdasági vonatkozás
ban felbecsülhetetlen értéket kép
visel a lispei olajkutak feltárása. 
Azóta az olajtermelés egyre nö
vekedett s a kapott nyers ola
jok a feldolgozás számára a 
hazai finomítóknak jelentékeny 
anyagot szolgáltatnak. 

A nyersolajnak az olajtele
pekről a finomítóig való szállí
tása tekintélyes összeget tesz k i . 
Egy vagon lispei nyersolaj szál
lítása 250—300 pengőbe kerül, 
s igy a finomító telepek 70— 
80.000 pengő fuvardijat fizet
nek ki naponkint a vasútnak. 

Foglalkoznak tehát a terv
vel, hogy Magyarország két f i -
nomitógyárát: Almásfüzitőt és 
Csepelt távvezetékkel kötik össze 
az olajtelepekkel. A földalatti 
olajtávvezeték hossza mintegy 
300 km. lenne, a befektetés pe
dig meghaladná a tízmillió pen

gőt. De megéri a munkát és 
költséget — mert mint a szak
értők mondják — az emelkedő 
olajhozamra tekintettel másfél
két év alatt kifizetődik a vállal
kozás. 

Az olajtávvezeték végrehaj
tására a részletes tervezetet most 
dolgozzák ki , a vezeték útját 
már ki is jelölték a mérnökök. 
Az egyik ág Szőny község mel
lett haladva érné el Almásfüzi
tőt, ahonnan a Dunán már a 
finomított olaj kerül le Pestre, 
illetve a közgazdasági életbe. 
Természetes a kivitelezés még 
nem következik el a közel jövő
ben, mert hosszú hónapok kel
lenek a távvezetéki részlet ter-
vek teljes elkészítéséhez. 
Dunaalmási strandon pihenni 
üdülni és gyógyulni lehet. 

Jelentkezzenek a végkielégítésben részesült 
hadiözvegyek és hadirokkanttak. 

N É V E R Y IMRE 
hatóságilag engeldéyezett . . . „ , . t t 

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

Egyéni és csoportos . „ , , 
tanítások. - Kérjen S O f f O V V 1 Z S g ü T 3. 

Irészletes tájékoztatót! 

Alapy Gáspár polgármester 
most tette közzé a honvédelmi 
miniszter felhívását, mely sze
rint a végkielégítésben részesült 
hadiözvegyek és hadirokkantak 
jelentkezési kötelezettség alá 
esnek. 

A felhívás szerint azok a 
végkielégítésben részesült hadi
özvegyek s hadirokkantak, akik 
a törvényben előirt dátumig, 
1934. március 31-ig nem jelent
keztek, vagy utólag jelentkezé
sük elfogadására nem kaptak en
gedélyt, úgyszintén azok, akik 
jelentkezési kötelezettségüknek 
eddig nem tettek eleget, 

pótlólagos nyilvántar
tásba vételük végett ez 
év október 31-ig jelent
kezni kötelesek Komá
romban a polgármesteri 
hivatalban, vidéken a 
községi elöljáróságokon. 
A jelentkezéshez szüksé

gesek a végkielégítés megtörtén
tét igazoló okmányok, a házas
sági anyakönyvi kivonat és a 
házasság megkötését igazoló ta
núsítvány. 

Hangsúlyozza a felhívás, 
hogy pótlólag nem vehetők fel 

a nyilvántartásba azon hadiöz
vegyek, akik 

házasságukat néhai fér
jükkel a leszerelés után 
több mint két évvel kö
tötték, vagy ujabb há
zasságot kötöttek és 
ezen házasságuk most 
is fennáll, úgyszintén 
azok sem, akik jelen
leg házasságon kivül 
életközösségben élnek. 
A honvédelmi miniszter 

{elhívásában nyomatékosan hang
súlyozza, hogy a kitűzött időre 
mindenki jelentkezzen, mert 

a határidőt semmi kö
rülmények között sem 

hosszabbítják meg. 
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 . 

H a l á l o s 
a u t ó s z e r e n c s é t l e n s é g . 

Nem mindennapi borzal
mas autószerencsétlenség tör
tént augusztus 20-án délelőtt 10 
órakor a Szőny községet átszelő 
budapest-bécsi műúton. 

Egy dánjelzésü túraautó 
90—100 km. sebességgel haladt 
Budapest felé. Szőny községet 
elérve egy szekér kocsi ment 
előtte s azt előzni akarta. A gyors 
iramban a vezető nem vette 
észre, hogy szemben vele egy 
hatalmas és nehéz teherautó 
igyekszik s igy a teljes sebes
séggel haladó dán kocsi a teher
autónak hajtott. A teherautó 
soffőrje, bár erősen fékezett, de 
nem tudta megakadályozni a 
szerencsétlenséget. 

A hatalmas dán túraautó, 
mely A. R. Kjaerby gyáros Ho-
jer-i lakos tulajona volt. neki
szaladt az erős teherautónak s a 
szó legszorosabb értelmében poz
dorjává tört. A bentülő két férfi 
és nők A. R. Kjaerby 64 éves, 
Kjaerby Emmy 63 éves, Jakobsen 
Th. 65 éves és Jakobsen E. Má
ria 70 éves dán állampolgárok 
összeroncsolt véres tagokkal 
súlyos kéz és lábtörésekkel sé
rülten feküdtek az uttestén. Az 
értesített komáromi mentők dr. 
Kiss Lajos orvossal robogtak a 
helyszínére, hol akkorra a szőnyi 
és egy arra autózó budapesti 
orvos részesítették elsősegélyben 
a négy súlyosan sérültet és sietve 
hozták be a komáromi „Ember
szeretet" kórházba. 

Az autószerencsétlenség ál
dozatai élet-halál közt viaskod
nak. Az egyik dán utasnak szen

vedését a könyörületes halál 
már másnap megváltotta. Jakob
sen E. Mária Aabeenrad, Rams-
herred 43. sz. alatti 70 éves 
dániai lakos f. hó 21-én sérülé
seibe belehalt. Az ideérkezett 
hozzátartozók a holttestet f. hó 
23-án Bécsbe szállittották s az 
ottani halotthamvasztóban eléget
ték, hamvedrét pedig Dániában 
helyezik nyugalomra. 

A többi súlyos sérült élet
ben maradásához sincs nagy 
remény. 

A vizsgálat meg indult, 
hogy megállapítást nyerjen, aha 
lálosvégi szerencsétlenségért kit 
terhel a felelőség. 

Szeptember 2-án megnyílik a 

yCQRSQ 
étterem és söröző 

Komáromujvárosban, 
Nagyigmándi-ut 13. 

Gyönyörű kerthelyiség, moder
nül berendezett éttermek és 'sö
röző helyiségek. — Elsőrendű 
ételek. — Kitűnő italok. — Mér
sékelt polgári árak. — Menü
rendszer. — Gondos kiszolgálás. 
— Havi étkezőknek kedvezmény. 
Cigányzene. — Társasebédek és 
összejövetelek legalkalmasabb 
helye. 

Kérje mindenütt 
lapunkat. 



Uj Komárommegyei 

Országos mozgalmat indit a NyLASz 
a vasúti kedvezmény ügyében. 
Czompf Ferenc dr., a Ny. 

L. A. Sz. ügyvezető kezdemé
nyezésére az alszövetség kére
lemmel fordul a társszövetsé
gekhez és sportegyesületekhez, 
hogy keressék meg a Magyar 
Élet Pártját s kerületeik ország
gyűlési képviselőit, tárják fel a 
sportnak nemzetnevelési és a 
honvédelem szempontjából való 
nagy jelentőségét és azt, hogy 
a sportegyesületek a vasúti költ
ségek nagysága miatt vannak a 
legsúlyosabb helyzetben. Kérjék 
fel a képviselőket arra, hogy a 
vasúti költségek csökkentése tár
gyában az alszövetségek által a 
Magyar Élet Pártjához benyúj
tandó kérvényt a leghatéko
nyabban támogassák. Az alszö
vetségek ebben a kérvényükben 
arra kérik majd a MÉP-et, hogy 
75, de legalább 50 százalékos 
vasúti kedvezmény kieszközlése 
végett tegyen lépéseket a keres
kedelmi miniszternél. 

Az országos mozgalomhoz 
csatiako/olt mindkét város sport

egyesülete. Külön kérelmet ter
jesztenek a MÉP és a felvidéki 
Egyesült Magyar Párt vezető
sége elé, megkeresik faross An
dor tárcanélküli minisztert és 
Zsindely Ferenc dr. miniszter
elnökségi államtitkárt, Tribolt 
László, Füssy Kálmán, Király 
József országgyűlési képviselő
ket s tájékoztatják őket a kér
dés fontosságáról, annak tüzetes 
indokolásáról s kérik a támoga
tásukat. 

Reméljük, hogy ez az akció 
végre sikerrel jár és a vasúti 
költségek csökkentésével meg
könnyítik majd a súlyos anyagi 
gondokkal küzdő labdarugó
egyesületek működését. 

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. 

Rólunk, nélkülünk döntenek a 
s t a g g i o n e r e n d s z e r 
bevezetésénél. 

Az Uj Komárommegyei 
Hírlap élénk figyelemmel kiséri 
a vidéki színjátszás átszervezé
sének ügyét s részletesen tájé
koztatta olvasóközönségét, hogy 
Hóman Bálint vallás- és közok
tatásügyi miniszter a színész 
kamara által javasolt staggione 
rendszer mellett döntött, mely 
szerint a kerületek egy társulat 
helyett négy társulatot élvezhet
nek, négy társulat fogja bemu
tatni az évi 70 darabot, amit 
eddig egy társulat volt kény
telen megjátszani. 

Örömmel vettük tudomásul 
mi is a staggione rendszer szer
vezését, mert hittük, hogy Komá
rom előkelőbb helyre kerül a 
Körzetek beosztásánál s igy ní
vósabb, nevesebb társulatok elő
adásaiban lesz részünk. 

A legutóbb vett értesülések 
azonban minden reménységün
ket megsemmisítette. A színházi 
fronton ugylátszik Komárom ér
dekeit nem képviselte senki, mert 
a nyilvánosságra került adatok 
szerint eddig két staggione kör
zetet alakítottak, Komárom — 
sajnos — egyikben sem szere
pel, ellenben kisebb városok 
büszkén foglalnak ott helyet. 

Az A) körzetbePécs, Kassa, 
Debrecen, Szeged téli állomások 
mellett Pestszenterzsébet, Újpest, 
Kispest, Hódmezővásárhely tar
toznak. 

A B) körzetben pedig Mis
kolc, Székesfehérvár, Győr, Sop
ron, Kecskemét, Szombathely, 
Érsekújvár, Nyíregyháza, Losonc, 
Ungvár, Szolnok, Eger, Czegléd, 
Nagykanizsa, Mohács városok 

M e g h í v ó . 
Tisztelettel értesítjük, hogy 

136. számú fiók áru dán kat 
Komárom, Baross-u. 3. alatt 
a mai igényeknek és hygieniának megfelelően 
berendezve 

M E G N Y I T O T T U K . 
Árudánkban bárkit kivétel nélkül a legérzé
kenyebben kiszolgálunk. Nagyon örülnénk, ha 
nagyrabecsült látogatásával vételkényszer nél
kül bennünket megtisztelne. — Családias sze
retettel várja 

hazafias üdvözlettel: 
A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK FOGYASZTÁSI-, 
TERMELŐ- ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE. 

foglalnak helyet. 
A két körzet színtársulatai

nak megszervezésére az igazga
tók is megkapták a megbízást. 

A további staggione-kör-
zetek kiépítése fokozatosan fog 
megtörténni a most kezdődő 
sziniévad tapasztalatai alapján. 

A komáromi színjátszás ér
dekében emelünk szót, s kérjük 
a városi hatóságot, hogy adjon 
hangot a kultuszkormánynál, a 
szinészkamaránál, ne engedje, 
hogy Komárom csak a későbbi 
staggione körzetekben vegyen 
részt. Igenis követelje Komárom, 
hogy ha az A.)-ba nem juthat, 
legalább a B) körletben foglal
hasson helyet. Érsekújvár, Ungvár, 
Székesfehérvár, Mohács városok 
mellett mi is egész joggal köve
telhetjük a B) körzeti minősítést. 

H Í R E K . 
Azok a hídfeljárók. 

Jókai, Beöthy kedvenc he
lyét, az Erzsébet-szigetet, nyájas 
olvasó, alig keresheted fel. A 
napi sétáidat zavarja, a nagy 
forgalomra tekintettel meg egye
nesen veszélyessé teszi a híd
feljárónál elhelyezett vasúti so
rompó korlátja. 

Ugyanez az eset a nagy
dunai hidfő feljárójánál is. Itt 
meg a volt cseh vámhivatal épü
lete foglalja el egészen a járdát. 
Az épület magas folyosója va
lóságos torlaszként emelkedik 
ki az úttestből. Szent István 
napján például szinte közleke
dése akadályt jelentett az em
beráradatban a lépcsőzetes épü
letfolyosó. 

A közrendészet a közleke
dés rendjére a mai világban 
nagy súlyt helyez. A belügyi 
kormányzat minden lehető esz
közt megragad, hogy a nagy 
közönséget belenevelje a for
galmi szabályok követelte utcai 
életbe. És Komáromban. A leg
forgalmasabb helyen azok a 
hídfeljárók megcsúfolnak min
den törvényes közbiztonsági i n 
tézkedést. 

Nyájas olvasó ! Te kerüld 
el a csekély visszáság miatt az 
Erzsébet királynéról elnevezett 
gyönyörű szigetedet! Járd a h i 
dat. Nézd és gyönyörködj a sely
mes Duna habjában! Te ne tö
rődj a forgalmi akadályokkal, 
melyek a hídfeljáróknál zavar
ják utadat. Azok a hídfeljárók 
egyszer, majd ha a hivatalosak
nak is szemet szúr, felszabadul
nak s kizárólag céljukat fogják 
szolgálni, amire rendeltettek. 

Uj tanügyi főtanácsos. 
A Kormányzó a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter előterjesz
tésére a magyar művelődés és 
közoktatás érdekében kifejtett 
eredményes munkássággal szer
zett érdemeinek elismeréséül 

Gidró Bonifác, komáromi Szent 
Benedekrendi főgimnázium igaz
gatójának a tanügyi főtanácsos, 
gimnáziumi igazgató cimet ado
mányozta. A kormányzói elis
merésben és kitüntetésben ré
szesült gimnáziumi igazgató és 
bencés székházfőnök a negyedik 
évtizede fejt ki közhasznú k i 
váló pedagógiai működést váro
sunkban, s különösen a cseh 
uralom alatt tett a magyar ügy
nek elévülhetetlen szolgálatot. 
A kitüntetésszerü címadományo
záshoz mi is őszinte szívvel 
gratulálunk. 

A belügyi államtitkár 
Komáromban. Dr. vitéz Boncos 
Miklós belügyi államtitkár f. hó 
22-én városunkba érkezett és 
hivatalában fölkereste Nagy Nán
dor főispánt, akivel a vármegye 
és a város törvényhatóságát érintő 
fontos kérdésekről tanácskozott. 
Majd Reviczky István alispánt 
kereste fel és az alispáni hiva
talban a hivatalok vezetőinek je
lenlétében értekezletet tartott, 
amelyen több közérdekű fontos 
kérdés került megvitatásra. Az 
értekezlet után a főispán kísére
tében látogatást tett az államtit
kár Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármester
nél és az államrendőrség vezetőjé
nél, akikkel a hatáskörükbe tar
tozó ügyeket tárgyalták meg. Az 
államtitkár Komáromból gépko
csin Érsekújvárra utazott. 

Városi tiszti ügyészi k i 
nevezés. A belügyminiszter Ko
márom thjf. szab. kir. város 
tisztiügyészévé dr. Pyber Kálmán 
ügyvédet, tb. városi ügyészt k i 
nevezte. A megbízatással váro
sunk főtisztviselő karába jo
gásztársadalmunk nagytehetségű 
kiváló tagja került. A miniszteri 
intézkedés általános megelége
dést hozott. 

Vitézi várományosok tá
borozása Komáromban. Ko
márommegyei Vitézek Társa
dalmi Bizottsága Bartal Iván v. 
főispán és vitéz Szabó István 
kir. tanfelügyelő, bizottsági el
nökök kezdeményezésére au
gusztus hó 28, 29 és 30-án Ko
máromba vitézi várományosi tá
borozást rendez. A táborozás 
ünnepélyes megnyitása hétfőn 
reggel 9 órakor lesz a komáromi 
polgári fiúiskola egyik termé
ben. 

Lovasfogat és tenyész-
bemutató Bábolnán. A m. kir. 
Bábolnai Állami Ménes alapítá
sának 150 esztendős évfordulója 
alkalmából Bábolnán augusztus 
27-én, vasárnap délután 3 óra
kor — az elesett magyar katona
lovak emlékszobor javára — l o 
vasfogat és tenyészbemutalót 
rendez. A világhíres tenyészál
latok és híres fogatok bemuta
tása közben a m. kir . 22-ik gy. 
ezred zenekara hangversenyt ad. 
Szünet alatt egy 6000 P értékű 
arabs ló kerül kisorsolásra. Egy 
drb sorsjegy ára 1. P, mely 
kapható lapunk kiadóhivatalában 
Hacker Dezső könyvkereskedé
sében is. Este a kaszinóban és a 
vendéglő udvarán táncmulatság 
Belépődíj I . hely 3 P., I I . hely 
1 P, I I I . hely 40 fillér. 

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



1939. augusztus 26. 

A német barátság fényes 
példája . A „Hitler Marine Ju-
gend" komáromi látogatásával 
kapcsolatban Alapy Gáspár m. 
kir. kormányfőtanácsos polgár
mester felkérést intézet a ko
máromi nőegyletek utján Komá
rom város nőtársadalmához al
másrétes felajánlása iránt. A ké
relem teljes meghallgatásra talált 
társadalmi különbség nélkül 
minden nemesszivü háziasszony
nál, mert annyi almásrétest ada
koztak a jótékonyság iránt fo-
gény magyar asszonyaink, hogy 
nemcsak a tengerészífjakat tudta 
a rendezőség eliátni finom édes 
tésztával, hanem a maradékból 
bőven jutott a város szegény, 
árva és szeretetház lakóinak is. 
A nemes tett többet beszél min
den szónál. 

Önkéntes polgári pat
kolókovács képzőtanfolyam 
felállítása Komáromban. Az 
elmúlt évek sikeres tanfolyamai
nak tapasztalatai alapján ismét 
szüksége merült fel, hogy uj 
„önk. polg. patkoló tanfolyam" 
állittassék fel. Tekintettel arra, 
hogy csak 24 hallgató vehető 
fel, ajánlatos, hogy a tanfolya
mon résztvenni szándékozók mi
előbb jelentkezzenek. Jelentke
zés az illetékes ipartestületeknél 
vagy dr. Arany Géza m. kir. fő-
állatorvosnál a 6. tábori tüzér
osztálynál Komáromban, a Fri
gyes Főherceg laktanyában hét
köznap 8—12 óráig. 

Beirási felhívás. A hely
beli kereskedőtanonciskolában a 
folyó tanévre szóló beiratásokat 
szeptember 1-én, 2-án és 4-én 
d. u. 4—5 óráig tartjuk (Deák 
F. utca 9.). A jobbparti város
rész és a körzetünkhöz tartozó 
vidéki tanonctartó kereskedők is 
tanoncaikat ez iskolába Íratják 
be. Az előző tanévben keres
kedőtanonciskolába járt tanon
cok bizonyítványaikkal iratkoz
nak. Az első ízben jelentkező 
tanoncok munkaadójuk, vagy 
megbízottjának kíséretében je
lennek meg és születési anya
könyvi kivonatukat, utolsó is
kolai bizonyítványukat, himlő-
ujraoltási bizonyítványukat és 
tanoncszerződésüket is bemu
tatni tartoznak. Tanszer- és 
könyvtárdij 5 P. Az igazgatóság. 

Bucsu a nyártól, A köz
kedvelt dunaalmási újonnan 
épült „Fürdő-Szálló"-ban f. hó 
26-án, szombaton este 8 órakor 
Szecsődy Irén népszerű magyar-
nóta énekesnő énekel. Belépődíj 
nincs. Komárom felé hajó indul 
035 órakor. 

A gróf Klebelsberg Kunó 
ösztöndí j . Komárom thj. szab. 
kir. város közgyűlésének 1649-
1927. sz. közgyűlési határoza
tával alapított gróf Klebelsberg 
Kunó iskolai ösztóndijalapitvány-
nak az 1938—39. iskolai évre 
szóló ösztöndiját Alapy Gáspár 
m. kir. kormányfőtanácsos, pol
gármester a mellé delegált b i 
zottság meghallgatása után nagy
számú jóelőmenetelü tanulók 
kérelme folytán a mai súlyos 
gazdasági helyzetre való tekin
tettel, kisebb részletekre elap
rózva a következő jeles és jó
előmenetelü talóknak osztotta ki: 
Főiskolai Hallgatók: Horváth 
Ferenc 70 P, Turda Elek 70 P, 
Varga László 60 P, Fillér István 
60 P. a vidéken tanuló közép
iskolai tanulóknak : Olasz Éva 
25 P, Gaborek Ilona 20 P, Mar
csa Zsuzsanna 20 P, Kazvinszki 
Kálmán 25 P, Bódis István 20 
P, Gulyás Ferenc 25 P, Vigh 
István 30 P, Kerekes Tibor 20 
P, Győrvári Vilmos 20 P, Turda 
Márta 25 P, Rónai Ferenc 25 P, 
Vizkelety László 20 P, Kamarás 
Rezső 20 P, Stefanovics Erzsé
bet 25 P, a helybeli polgáriis
kolánál : Wieder Ilona 20 P, 
Soós László 30 P, Komáromy 
Margit 30 P. Horváth Mária 30 
P, Olasz Tibor 30 P, Németh 
László 20 P, Szendrey Béla 
20 P, Váraljay Kálmán 20 P, 
az iparművészeti tanfolyam : Ko
vács Tibor 20 P összöndijat 
kaplak. 

Magyarnóta hangverseny. 
F. hó 27-én, vasárnap délután 4 
órai kezdettel Csicsón az Elekes 
féle vendéglőben Bethlendy Sán
dor zeneszerző Magyarnóta
hangversenyt ad. 

Gyújtogatott a villám. Az 
elmúlt csütörtök esti zivatar al
kalmával egymást érték a villám 
csapások. Szentgyörgypusztán 
(Tata és Bánhida között) a leg
nagyobb szalmakazalba vágott a 
villám. Pillanatok alatt felgyúj
totta, ugy hogy a hatalmas lán
gok messze világítottak. A Tata 
és Bánhida tűzoltósága megfe
szített erővel gátolta meg a tüz 
tovaterjedését. 

Soffőr tanfolyam. Az Ál
lami gépjáróművezetö (soffőr) 
tanfolyam a m. kir. Technológiai 
és Anyagvizsgáló Intézetben 
(Budapest, VIII . , József-körut 6.) 
szeptember 11-én este 5 órakor 
nyilik meg. Beírás és a felvétel
hez szükséges űrlapok kiadása 
naponta d. e. 10—12 óra között 
az igazgatósági irodában. 

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

A legmodernebb erősitőberendezést négy vagy 
hat hangszóróval, gyűlések, ünnepélyek stb. 
közvetítésére olcsón kölcsönzi 

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

Műszaki-, rádió- és villamos
ít sági szaküzlete. 

Kedvező fizetési feltételek. 
Villanyszerelés. Szakszerű javító műhely. 

Féláru utazás a Buda
pesti öszi vásárra. Ez évben 
nemcsak külföldről, de belföld
ről is 50 százalékos menetdij-
kedvezménnyel utazhatnak az 
érdeklődők Budapestre, az öszi 
Vásárra. Emiatt is, de meg a 
kisipari újdonságok, konyha fel
szerelések, uj találmányok stb. 
vonzó ereje, valamint, mert a 
kedvezmények ezidén hosszabb 
időre szólnak, máris országszerte 
nagy érdeklődést hoz az öszi 
Vásár iránt, mely augusztus 31-
én kezdődik és szeptember 11-én 
zárul, az utazási kedvezmény a-
zonban augusztus 25-től szep
tember 17-ig tart. A féláru uta
zási igazolványokat kiadóhivata
lunkban, Hacker Dezső könyv
kereskedésében áiusitják. 

Felborult az autó, sok
ezer tojás az árokba került. 
Az elmúlt heti esős vihar majd
nem teljes forgalmi akadályt 
okozott Neszmély határában. A 
budapest—bécsi utat a neszmélyi 
téglagyár előtt az iszap annyira 
ellepte, hogy a Győr felé haladó 
teherautó, amelyet Varga József 
kónyi lakos exportőr vezetett, 
nekiment egy fának és felboiult. 
A teherautón 14 métermázsa 
(22.000 drb) tojás volt, melyet a 
környéken vásárolt össze, hogy 
Németországba szállítsák. Az 
autófelfordulás következtében 
mintegy 4000 tojás összetört, 
árokba hult. Szerencsére ember 
nem sérült meg. Az anyagi kár 
igen jelentős. 

Gyümölcsöt a katonáknak. 
A magyar honvédség ezentúl 
napi fél- vagy negyedkiló gyü
mölcsöt ad fejenként a katonák
nak az étaladaghoz. A táplálásban 
nagy jelentőségű ez az ujitás, a 
gyümölcshöz nem szokott magyar 
falusi fiu megismeri végre és 
megszereti a gyümölcsfogyasz
tást. Igy kap végre a magyar 
nép uj, egézséges és vitaminos 
ennivalót, a magyar gyümölcs 
pedig uj fogyasztóréteget. 

Motorkerékpár baleset. 
A csendőr utbiztonsági osztály 
két kitűnő tagját súlyos baleset 
érte a Szőny-Almásfüzitői útvo
nalon Szent István napján. A 
nagyobb forgalom ellenőrzésére 
motorkerékpáron indultak a nagy 
nemzeti ünnepen útnak Hajgató 
István és Oláh Orbán csendőr
őrmesterek s Szőny községen tul 
a motorkerékpár összekötő rúdja 
kettétörött s a két csendőrőr
mester nagy lendülettel az út
testre zuhant. Súlyos sérülést 
szenvedtek. Mindkettőt a komá
romi helyőrségi kórházban ápol
ják. 

Talált tárgy. A m. kir. 
rendőrség komáromi kapitány
ságához a következő talált tár
gyakat szolgáltatták be: egy da
rab pénztárca és belül kulcs. 
Igazolt tulajdonosa a hivatalos 
órák alatt a rendőrkapitányság
nál átveheti. 

M I N D E N K I , 
kereskedő, iparos, ügyvéd, bank, 

biztosító intézet stb. 
köteles nyilvántartást 

vezetni alkalmazottairól. 
Bőséges rendelet kivonattal, 
munkabér és munkaidő hirdet
ménnyel. Ára 2 pengő. 
Kapható: H A C K E R D E Z S Ő 

könyvkereskedésében, 
Komárom, Nagyigmándi-ut 23. 

Gyilkolt a villám. Az au
gusztus 1 T-iki vihar borzalmas
ságát növelte az égiháború, a 
rettenetes villámlás és menydör-
gés. Különösen erős itélet idő 
járt Baj község felett. Ott a v i l 
lám több házba is becsapott. 
Eipl Ferenc házában a vakitó fé
nyességgel becsapott villám 
földreteritette az otthon tartóz
kodó Eipl Ferencnét és négy 
gyermekét. Csak a szomszédok 
segítségével tértek magukhoz a 
villámsujtottak Eipl Fáni 11 éves 
kislányon kivül, akit a villám 
baloldalán sújtott s azonnal meg
ölt. A megtört szülők iránt egész 
Bajon igen nagy a részvét. 

Megindult a buzakivitel 
Németországba. Németország 
megkezdte a magyar buza átvé
telét. A Komárom környékéről 
származó búzát Komáromban 
dunai hajókba öntik és ugy szál
lítják Németországba. A távo
labbi országrészekből származó 
búzát pedig vasúton küldik T r i 
esztbe s Triesztben tengeri ha
jókba rakva, irányítják német 
kikötőkbe, AZ e héten meginduló 
búzaexportunk körülbelül 20.000 
tonna lesz és fokozatosan foly
tatódik a szállítás. 

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 ugyáll módunkban ha T. 
Előfizetőink pártolják, támogatják 
lapunkat. Teljes tisztelettel az Uj 
Komárommegyei Hirlap kiadóhi-
vatala^^^^^^^^ 

Olcsó napi pansió a duna
almási Fürdőszállóban. 

Komárom-
újváros, 

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

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

Gyárt saját készítésű modelljeivel mindennemű beton- és mükőárut, 
kutgyürüt, csövet, beton- és mozaiklapot stb. TtLEFON : 58. 

Doboz és tömb levélpapírok 
külömböző, színekben nagy 

választékban o l c s ó n 
beszerezhetők: 

HACKER DEZSŐ 
papirkereskedésében, Komárom. 



Komáromme 

4 

S P O R T . 
11. ker. SC—Komáromujvárosi 

F C . l - l (1-0). 
Győr. — Vezette: Ernei. 

Komoly, erős mérkőzést 
vivott a KFC, hogy az egyik 
pontot idegenből elhozhassa. A 
mindvégig sportszerű, de ke
mény küzdelemben Zsirai az 
dső félidőben a győrieknek 
szerzi meg a vezetést. A komá
romiaknak több alkalom is nyi-
lik az egyenlítésre, de a hely
zetek, főleg a sarok rúgások 
kihasználatlanok maradnak. 

A második félidőben Pin
tér lövi az egyenlitő gólt s a 
játék irama erősen alábbhagy. A 
i:t!lö erőnlét hiánya ütközik ki 
mindkét csapaton s ha a komá
romiak most erősíteni tudnának, 
gólokkal nyerhetnénk a mér
kőzést. 

Jó volt v. Havasi, Kovács, 
Kuti és Pintér, míg Lengyel 11-n 
nagyon meglátszott az edzés 
hiánya. 

Vasárnap a Győri AC. lesz 
a KFC. ellenfele és nem kétsé
ges, hogy minden játékos győzni 
akarása győzelemre is viszi csa
patát. Az edző kérdése most 
már ugy a játékosok, mint a 
vezetőség teljes megelégedésére 
megoldást nyert, mert Reicher 
G y ö r g y » a szombathelyi SE más
fél évtizedig volt kiváló edzője 
vette kezébe a csapat oktatását 
és irányítását. Bizton hisszük, 
hogy munkáját teljes siker ko
ronázza. 

A vasárnapi mérkőzés az 
újvárosi pályán d. u. 5 órakor 
kezdődik, ezt megelőzve 3 óra
kor előmérkőzés lesz. 
Gyenge csatársora miatt ve

szített a K F C . 
Érsekújvári S E - K F C 

1-0 (0-0). 
A óvárosi KFC bemutat

kozása az NBB-ben nem sike
rült. 2000 néző előtt folyt le az 
első mérkőzés, amelyen a lila
fehéreket ősi ellenlábasával, az 
Érsekújvári SE-vel hozta össze 
a sorsolás szeszélye. Amint elő
relátható volt, az ifjúsági játé
kosokkal teletűzdelt komáromi 
csapat nem tudta megakadá
lyozni a fizetett játékosokkal 
kiálló újvári együttes győzelmét 

és ezzel két nagyon értékes 
bajnoki pont veszett ti. 

Az első félidő két közei 
egyenrangú ellenfél játékát hozta. 
A 40-ik percben Mészárosnak 
kitűnő alkalma nyílott a veze
tés megszerzésére, a fiatal szélső 
azonban a kapufának rúgta a 
labdát. Szünet után az ÉSE fö
lénybe került és a 15-ik perc
ben Bárkányi révén megszerezte 
a mérkőzés egyetlen, sorsdöntő 
gólját. A KFC átcsoportositott, 
de erőtlen támadásait az ÉSE 
védelem biztosan törte szét. 

Az ÉSE győzelme feltét
lenül megérdemel, mert nemcsak 
technikailag, de erőnlét tekin
tetében is a KFC felett állt. 
Legjobbjai: Szkelnár, Reiner, 
Herdiczky, Brösztl és Bárkányi. 

A KFC-ből dicséret illeti a 
a teljes védelmet, de nem me
rülhet fel komoly panasz a fe
dezetsor ellen sem. A csatársor 
teljesen szétesően játszott s 
egyáltalán nem volt veszélyes 
az ellenfél kapujára. Csak Mé
szárost lehet kiemelni. 

Czeislerben mintaszerű já
tékvezetőt ismertünk meg. (-gh.) 

Sopronba játszik az óvá
rosi K F C . Az NBB második 
fordulójában a KFC a Soproni 
VSE csapatával méri össze az 
erejét. A Sopronban lejátszásra 
kerülő mérkőzésen megváltozott 
együttessel áll ki a KFC, mert 
a csatársort az MTE-ből igazolt 
Rácz fogja irányítani, a balszé
len Lehoczky II. játszik, balhát
véd pedig vilószinüleg Csizma
dia lesz. Bizonytalan azonban a 
sérült Lengyel játéka. Reméljük, 
hogy a nehéz soproni talajon 
sikerrel fogja megállani helyét 
az óvárosi gárda. 

Felhívom a nagyérdemű 
közönség szíves figyel
mét, hogy 

k á l y h á k r a k á s á t , 
Hartmuth rendszerű spe
ciális fafűtéses, valamint 
uj kályhák rakását vál
lalom ugy helyben, mint 
vidéken 
Kiváló tisztelettel: 

Halupka István 
kályhásmester 

Komárom 4., Gyár-utca 41. szám. 
Uj kályhák raktáron. 

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 á r f o l y a m o n . 

Fonciére Általános Biztositó intézet 
8 Komárommegyei föügynöksége. 

S z ü l ő k 
figyelmébe! 
A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir . miniszter 108.2311938. IX. 
sz. előirt rendeletével „ M O S z " 

szabványú és számú 

iskolai füzeteket 
rendelt el, melyet 

csak papir szaküzletben vásárol
jon, más füzetet ne fogadjon el. 

iskolaszerek, 
imakönyvek, 
táskák, 
felszerelések 

előjegyezhetők és 
kaphatók: 

könyv- és papirkereskedésében, 
K O M Á R O M , 

Nagyigmándi-ut 23. Telefon 61. 

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

Első komáromi géperőre beren
dezett gránit és kőmüvek 

Komárom, 
Gazda u. 23. 

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

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

munkákat a legolcsóbb ár mellett. 
13 

Adómentes családi-ház eladó, 
mely áll egy két szobás, konyha, élés
kamra és 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 ka
mattal is törleszthető. Szükségesetén 
már 1000 P-vel is átvehető 
és beköltözhető, Komárom város terü
letén. Érdeklődők: Terno Ált. Ker. Forg. 
Vállalathoz forduljanak, Komárom 4., 

Kun Miklós-utca 4. szám. 

B o r o s h o r d ó k 
150 litertől 
felfelé minden nagy
ságban kitűnő állapot
ban kapható 

„N E T T E R" borpincészet és 
szeszáru R. T-nál, Ó-Komárom, 

Kórház-tét. 

A z ö s s z e s 
i s k o l á k 
r é s z é r e 
h a s z n á l t 
é s u j 

T a n k ö n y v e k , 

Polvar János 

Házhelyek 
előnyös fizetési feltételek mellett 
e l a d ó k . 9 

Komárommegyei Hitelbank rt. 

Felelős kiadó : 
CZIKE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

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

Hacker Dezső 

Valódi angol férfi és női szövetek minden 
féle prémek, ezüstrókák, boák, 

bundák, 
kabátok. 

2 kosztümök 
és ruhák 

a legszebb kivitelben, legolcsóbban szerezhetők be 

Eredeti párisi Csonka Zsigmond 
A szücsmunkát O 
Fazekas Lajos női divattermében 

szűcsmester v _ M x . , . . , , _ készíti. K o m á r o m , K l a p k a t é r 9. 
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