
Felelős szerkesztő: 

P A T H Ó GYULA 

N e h é z 
és küzdelmes az élet. A 
megélhetés sötét gondjai uj 
irányt teremtene: a reá
lis küzdelem kiszorította az 
idealizmust, megtépázta a 
becsületet, megfertőzte az 
erkölcsöket, eltüntette a j ó 
indulatot, kikezdte a fele
baráti szeretetet, képmuta
tókká tette az embereket, 
életrehivta a gyűlöletet. A 
nemes könyörület, a j ó -
szándéku meleg érzés, az 
önfeláldozó felebaráti, test
véri szeretet helyébe az em
berek lelkébe mintha az ön
zés, az egyéni érvényesülés 
lehetősége ülne és ennek 
nyomán könny fakad, sóhaj 
kell, szenvedés támad a szi
vekben. 

Innen van az, hogy ma 
az emberek maguknak élnek 
s az eszközökben sem na
gyon válogatósak. A sajátos, 
az önös érdekek sok-sok 
nemes, szép tettet hiusit 
meg. 

A létért, az énért való 
küzdés ugylátszik elnémí
totta teljesen a lelkiismere
tet, érzéketlenné tette való
ban a sziveket. 

S még sem terem e 
világ boldogságot! 

A rideg számitásból, a 
szenvtelen, gépiessé vált napi 
munkából — érezzük — va
lami hiányzik. A válogatás 
nélküli eszközök nem eme
lik fel szivünket, nem tel i 
tik meg lelkünket. Előbb, 
utóbb minden önzés, reali
tás dacára rájövünk, hogy 
van bennünk valami, ami egy 

felsőbbséget keres, mely a 
küzködő emberiség előtt fel
ragyogtatja a hit, a remény, a 
szeretet lángoszlopát. Hinni 
az isteni igazságban, re
ménylenünk sorsunk jobbra 
fordultában és szeretni fe
lebarátainkat, magyar test
véreinket, községbéli vé
reinket. 

A hétköznapi élet porá
ban — ime — vágyik lelkünk 
felemelkedni. Minden ellen
kező érzést legyőzve akar 
nemes tettekre vállalkozni. 

Azért tehát és különö
sen most, a nehéz küzdel
mes élet napjaiban, amidőn 
az emberiség annyira egyedül 
áll és szenved a létért, a meg
élhetésért, minden igyeke
zettel arra kell törekednünk, 
hogy lelkünk a realitás, az 
önzés fertőjébe ne süllyed
hessen el, hanem felemel
kedhessek abba az idealiz
mussal telitett légkörbe, mely 
az Istenben hisz, hazánk fel
támadásában reménykedik, 
magyar testvérei iránt lán
golással tud szeretni. 

Nehéz napjainkban ne 
az érdek, a haszon, a kap
zsiság uralja lelkünket, ha
nem álljunk a keresztény 
erkölcs eszményi alapon s 
akkor — igen — magyar 
álmunk, magyar vágyunk 
valóra válik. 

Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprímás 

bérmaútja. 
Az esztergomi főegyház

megye visszacsatolt plébániáin 
Serédi Jusztinián dr. bíboros 

hercegprímás szolgáltatja ki a 
bérmálás szentségét. Bérmaútja 
során a bíboros Főpásztor szep
tember hó 20-án lépi át a ko
máromi járás határát és szept. 
20-án Nagymegyeren, 21-én 
Csicsón, 22-én Ekelen, (Érsek
iéi) bérmálja meg híveit. A já
rás határánál dr. Geöbel Károly 
főszolgabíró fogadja a főpapot 
s kiséri végig a járás területén. 

Komáromba — mint jelen
tette már az Uj Komárommegyei 
Hirlap — szeptember hó 22-én, 
pénteken délután fél 5 órakor 
autón érkezik a hercegprímás. 
A pozsonyi kapunál Alapy Gás
pár m. kir. kormányfőtanácsos, 
polgármesterrel az élen a város 
küldöttsége fogadja a bíboros 
főpásztort. A város és a r. k. 
egyházközség képviselete, a bér-
málkozók, a katolikus iskolák 
növendékei és a hivek a Szent 
András templomtól kezdve a 
Nádor-utcán helyezkednek el és 
várják a főpásztor megérkezését. 
A templom előtt Komárom vá
ros nevében és a kegyuraság 
képviseletében Alapy Gáspár 
m. kir. kormányfőtanácsos, pol
gármester, a bérmálkozók ne
vében pedig egy gyermek üd
vözli a Főpásztort, aki az üd
vözlések után a templom ajtó
ban várakozó papsággal és a 
fogadására egybegyűlt hívekkel 
együtt bevonul a Szent András
templomba, ahol rövid ima után 
áldást ad. Majd eltávozik a 
bencés székházban levő szál
lására. 

23-án délelőtt 9 órakor a 
Szent András templomban csen
des szentmisét mond a bíboros 
Főpásztor s utánna azonnal meg
kezdi a bérmálás szentségének 
kiszolgáltatását a komáromi és 
a szomszédos Keszegfalva hivei 
között. Ennek megtörténte után 
visszavonul a Hercegprímás a 
bencésszékházban levő szállá
sára s itt fogadja a küldöttsé
geket, melyek két csoportban 
jelennek meg előtte. Az első 
csoportban a világi hatóságok 
és egyesületek képviselői vesz

nek részt, a másik csoportban 
pedig az egyházközségi alakula
tok és egyesületek. 

Ebéd után folytatja az egy
házfejedelem bérmautját. 24-én 
Izsán, 25-én Komáromszentpé
teren, (Ujgyalla, ógyall, Kurta-
keszi), 26-án Udvardon, (Ba
romlak, Perbete), 27-én Jász
falun, (Szemere, Csehi, Kolta), 
szept. 28-án Fürön, (Csúz, Kürt) 
osztja ki a bérmálás szentségét. 

A bensőséges lélekemelő 
ünnepségen Komárom társadalma 
osztatlanul vesz részt. 

Igazolvánnyal látja el 
a Sajtókamara tagjait. 

Az Országos Magyar Sajtó
kamara a Sajtókamara felállításá
ról szóló kormányrendelet értel
mében tagsági igazolványokat 
rendszeresített. A most kibocsá
tásra kerülő igazolványok érvé
nyessége 1939. december 31-éig 
tart. 

Az Újságírói Főosztály I . 
és IV. szakosztályának tagjai 
„Újságírói Igazolványt" kapnak. 
A magyar címerrel díszített Új
ságírói Igazolvány, amely a folyó 
évre szól, csak az esetben ér
vényes, ha azon fel van tüntetve 
az igazolvány tulajdonosának 
törzskönyvi száma, neve, alkal-
maztatási helye, beosztása és ha 
el van látva az Országos Ma
gyar Sajtókamara elnökének alá
írásával és az igazolvány hátlap
ján lévő fényképet is átütő ka
marai szárazpecséttel. 

Az Újságírói Főosztály I . 
és IV. szakosztályának újságírói 
igazolványa nemzetiszínű alapra 
van nyomva, a IV. szakosztályba 
tartozó tagok igazolványán az 
újságíró jelölti minőség feltün
tetésével. 

Az Országos Magyar Sajtó
kamara hivatalos igazolványainak 
kibocsájtásával 1939. okt. 1-től 
érvénytelennek nyilvánít az egész 
ország területén s a magyar új
ságírói minőségét külföldi viszony-

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 ! 



Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

/fl/6an igazoló mindennemű más 
eredetű újságírói igazolványt. A 
Kamara ezirányu intézkedéséről 
átíratott küldött az összes ma
gyarországi hatóságokhoz, tonto-
sabb intézmények vezetőségéhez, 
a magyar külképviseletekhez és 
a sajtó külföldi hivatalos szer
vezeteihez, azzal a felhívással, 
hogy mindenkitől, aki magyar 
újságíróként lép fel, kérjék az 
egyedül érvényes újságírói iga
zolvány felmutatását s ha valaki 
a Kamara újságírói igazolványa 
nélkül szerepel újságíróként, azt 
adják át az illetékes hatóságok
nak s a visszaélésről értesítsék az 
Országos Magyar Sajtókamarát 
cimbitorlási, esetleg másirányu 
bűnvádi eljárás megindítása cél
jából. 

Az Országos Magyar Sajtó
kamara többi szakosztályainak 
tagjai magyar címerrel díszített, 
Tagsági Igazolvánnyal látatnak el, 
amelyen fel van tüntetve a tagok 
törzslapjának száma és tagsági 
minősége. Ezek az igazolványok 
is csak a Sajtókamara elnökének 
aláírásával és a tagsági igazol
vány hátlapjára felragasztott fény
képet is átütő kamarai száraz
pecséttel érvényesek. 

Ezeknek a tagsági igazol
ványoknak külseje abban is kü
lönbözik az Újságírói Igazolvány
tól, hogy az alap, amelyre nyomva 
vannak, nem piros-fehér-zöld, 
hanem fehér színű. 

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. 

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

Telefon 70. 
Szept. 22-én pénteken és 23-án 

szombaton i|27 és 3|49-kor 
Szept. 24-én, vasárnap 

«|23, 112,5 i|27 és 3|49 órakor 

Pénz áll a házhoz 
Magyar világhiradó. 

Szept. 25-én és 26-án, hétfőn, 
kedden 127 és3|49-kor 

A kinai express. 
Kiegészítő film. 

Szeptember 28 án, csütörtökön 
i|27 és 3|49 órakor 

Csillag született. 
Fox hiradó kiegészítés. 

Megoldást nyert a mozi 
kérdés Komáromban. 

Régi idő óta két mozi mű
ködött Komáromban. 

Az újvárosi mozifronton 
soha nem volt baj, mert a mozi
játszási engedélyes: Komárom 
szab. kir. város agilis, hozzáértő 
vállalkozónak adta bérbe a kul-
turszükségletet kielégítő üzemét. 
A mozi bérlő, Melkovics Mihály 
nagy áldozatok árán minden 
igényeket kielégítő színházépü
letet emelt s modernül felszerelt, 
hangos filmleadásra berendezett 
kifogástalan filmszínházat bo-
csájtott a város lakosságának 
rendelkezésére s hétről hétre él
vezetes szép előadásokkai szó
rakoztatja mindkét városrész kö
zönségét. 

A másik mozi már sok 
megpróbáltatáson ment át. A 
cseh uralom alatt az Anglia be
járatánál épült tiszti kaszinó 
nagy termében nyert elhelyezést. 
Amint ismeretes, a katonai köz
igazgatás a városnak adta a ját
szás jogot, melyet szeptember 
elsején megvontak Komárom 
városától. Az engedményt Kris-
toff Sándor komáromi pártigaz
gatónak és Ipovitz Endre gép
gyárosnak adta a belügyminisz
ter, AZ uj engedményesek nem 
nyithatták meg azonnal moziju
kat. A kezdet sok nehézségeivel 
kellett megküzdeniök. Három hé
tig nem volt e moziban előadás. 
A hosszú szünet elsősorban an
nak tudható be, hogy a mozi
nak nincs saját helyisége, a 
kincstár pedig saját céljaira 
óhajtja igénybe venni a tiszti 
kaszinói nagytermet. 

A városi hatóság hathatós 
támogatásával és a komáromi 
állomásparancsnokság messze
menő jóindulatával találkoztak 
az uj engedményesek s sikerült 
kieszközölniök, hogy ideiglene
sen folyhatnak a mozielőadások 
a tisztipalota épületében. Hétfőn 
tartottak az uj engedményesek 
először előadást a közönség 
nagy érdeklődése mellett. Azóta 
a régi rendszer szerint zavarta
lanul folynak az előadások. 

Reméljük, az uj engedmé
nyesek a tavasszal felépitik az 
uj mozipalotát s azután meg
szűnik a gátló ok, hogy Komá
rom közönsége mindkét moziját 
ki élvezhetné teljesen. 

Sertéspestis 
Komáromban. 

Komárom thjf. szab. kir. 
város polgármesteri hivatal közli, 
hogy a város területén 19 ud
var van fertőzve sertéspestis
től. 

A rövid híradás bizonyára 
nagy megdöbbenést okoz állat
tartó polgártársaink körében, 
miért is tájékozásul néhány sor
ban írunk a sértéspestis beteg
ségről és az ellene való védeke
zésről. 

A sertések egyik legve
szedelmesebb betegsége a ser
téspestis. A kórt egy parányi, a 
baktériumnál is kisebb anyag 
okozza, mely az állat testébe 
jutván, a véraramba kerül. Gyor
san terjed s észrevétlenül az 
összes szerveket megbetegíti. 
A betegség a kezdeti szakában 
erős lázzal jelentkezik (42 C-ra is 
felmegy). További tünet ; i há
nyás (gyomorgyulladás), hasme
nés (bélgyulladás), köhögés (tü
dőgyulladás), később a bőrben 
sötét vörös-fekete szinü foltok, 
vérzések jelennek meg. Gyors 
lefolyás esetén 3-4 nap alatt 
megöli az állatot, de előfordul, 
hogy az elbetegeskedés 3-4 hé
tig tart. Ilyenkor az elhullást a 
másodlagos betegségek gyomor-, 
bél-, tüdőgyulladás okozzák. A 
betegség ugy terjed tovább, hogy 
a vizelettel és a bélsárral k i 
kerül a beteg állat szervezetéből 
s a ragály csirája megfertőzi az 
egész állományt. 

i\ sertéspestis ellen hatha
tósan ugy védekezünk, hogy a 
még egészséges állatot, avagy 
a beteg jószágot beoltjuk. 
Az egészséges állatnak simultán 
oltást adunk, vagyis a ragályanya
got, amit a betegségből termelnek, 
egyidöben adjuk a védőanyaggal 
(szérummal) együtt. Ennek ható
ereje 6—8 hónapig, esetleg 1 
évig is kihat. Ha a beteg ser
tésnek ez az oltás nem használ, 
tiszta szérum oltást kell alkal
mazni. Ilyenkor, a másodlagos 
betegségek súlyosságára tekin
tettel, az oltás eredménye már 
nagyon kétes, majdnem felesle
ges. A szerumos oltás hatása 
csak 4—6 hétig tart. A veszély 
és súlyos kár elkerülése céljá
ból ajánjuk a betegséget meg
előző, megfelelő intézkedések 
megtételét. 

Orion 
Standard 
Philips stb. 

rádió készülékek 
á l l a n d ó a n 
raktáron 

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 , N Á D O R - Ü . 2 1 . Telefon 58. 

Rádió javító műhely ! — Villanyszerelés és minden szakmai javítást 
legolcsóbban vállalunk. 18 

Városi zeneisko
lánk ügye. 

Városegyesítés folytán ze
nekultúra terén abba az örven
detes helyzetbe jutott Komárom 
thjf. szab. kir. város, hogy két 
nyivánosjogu zeneiskolával ren
delkezik. A felszabadult anya
városban ugyanis tovább mű
ködik a város által fenntartott 
nagymultú községi zeneiskola, 
azonkívül pedig megnyitotta ka
puit az uj tanévben is az Újvá
rosban megszervezett, város ál
tal anyagilag támogatott igen 
szép eredményt felmutató zene
iskola. 

A két intézmény nemes és 
fontos hivatását mi nem vitat
juk, sőt legmesszebb menőleg 
elismerjük. Mégis szóvá tesszük 
a zeneiskolánk ügyét, mert ag
godalmunk nagy, hogy a város 
anyagi helyzete nem birja el a 
két iskola fenntartásának költ
ségeit. A pénzügyi nehéz hely
zet már is arra kényszeríti pol
gármesterünket, hogy a zene
kultúra érdekeinek megóvása 
szem előtt tartásával keressen 
megoldást a zeneiskola kérdé
sében. Törekvésében támogatja 
Szijj Ferenc dr. ny. polgármes
ter iskolaszéki elnök, aki a köz
ségi zeneiskola megüresedett 
igazgatói állást ideiglenes ha
tállyal Votisky Emmával, az új
városi zeneiskola igazgatójával 
töltötte be. E megbízatással a 
zenekultúra nagy harcosa, Szijj 
Ferenc dr. ny. polgármester, a 
két zeneiskola egyesítésének 
útját egyengeti, mert mint 
mondja: egyedül a két intézmény 
egyesítése a helyes út. 

Látjuk, hogy sokkal na
gyobb városokban is csak egy 
zeneiskola van. Mégis e váro
sok zenekultur-igényei ki van
nak elégítve. Még szinfónikus 
zenekaris is van.— Aggodalomra 
tehát nincs ok, ha sürgetjük, hogy 
csak egy zeneiskolát tartson fenn, 
támogasson a város. Az az egy 
pedig legyen nivós, életerős, lük
tető, A lényeg az, hogy a mű
ködő községi zeneiskola minden 
művészetiszakára képesített, a ze
neművészeti főiskolát végzett ok
leveles zenetanár állitassék. 
Ezek a zenetanárok ne budapesti 
lakosok legyenek, kik óraadásra 
utaznak csak Komáromba, ha
nem mint, komáromi polgárok, 
vegyenek részt a város társa
dalmi és kulturális életében is, 
kiknek hivatásuk kiterjedjen az 
iskolánkivüli zenekultúra terjesz
tésére is. 

A jól megalapozott zene
iskola hatását éreznünk kell a 
város minden szintjén, ezért a 
kérdést állandóan napirenden 
tartjuk. 

Uj étterem és söröző 
Komáromban. 

Komárom idegenforgairr.it 
tekintve jelentős vállalkozás Új 
városban, hogy a volt „Corsó u 

kávé ház helyén uj. modernül 
berendezett étterem és söröző 
nyilt. Az étterem három helyi
ségből á l l : bejáratnál van a ha-

http://idegenforgairr.it
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HÍREK. 
Fáy István államtitkár. 

Nagy nevü földinket, a tatai já
rás egykori főszolgabiráját, Pest 
vármegye nagytekintélyű főis
pánját a vallás és közoktatásügyi 
minisztérium politikai államtit
kárává nevezték ki . Hosszú, 
értékes közéleti és becsületes 
önzetlen politikai munka juttatta 
a megtisztelő magas állásba 
Fáy Istvánt, akit minden közéleti 
működésében a mély szociális 
érzés, a meleg sziv, a mély tu
dás, becsületes meggyőződés ve
zette. Államtitkári programja is 
a régi hitvallását tükrözteti visz-
sza : színmagyar, tetterős nem
zedékké kell nevelni a fiatalsá
got, népünk széles rétegeit az 
erkölcsös, hazafias tudás színvo
nalára kell emelni. A kinevezés
hez mi is szeretettel gratulálunk. 

Igazgatói kinevezés. Dr. 
Breuyer István győri megyés
püspök, mint tanügyi főható
ság, Triska Ferenc billegpusztai 
uradalmi r. k. el. iskolai tanító
nak az igazgatói cimet adomá
nyozta. A kitüntető kinevezés a 
vármegyei tanügy egyik szorgal
mas művelőjét, a nemzet egyik 
kiváló képességű pedagógusát 
érte. Az érdemes uj igazgató-
tanítót mi is melegen üdvözöljük. 

Házasság. Krausz László 
tatai bornagykereskedő és Hecht 
Margit f. hó 19-én Komáromban 
házasságot kötöttek. 

Komárom uj színigazga
tója A m. kir. vallás és közok
tatásügyi miniszter most osztotta 
ki a vidéki színigazgatói enge
délyeket. A rendelkezés szerint 
Komárom nem tartozik a csere-
társutati (staggione) rendszer 
kereébe, hanem 1939. évi szept. 
15-től 1940. évi augusztus 31-ig 
szóló hatállyal Vértes Károly 
színigazgató kapott engedélyt 
színjátszásra városunkban. Vértes 
Károly igazgató kerületébe tar
toznak még: Esztergom, Hatvan, 
Párkány, Pápa, Salgótarján. 

A pannonhalmi olasz 
gimnázium komáromi tanulói. 
A most megnyílt pannonhalmi 
olasz gimeázium tanulói között 
több ismerős névvel találkozunk. 
Komárommegyéből a következő 
tanulók járnak az uj gimnázium 
I-ső osztályába: Galambos László 
Kisbér, Huszty Etele Komárom, 
Jankó Béla Csallóköztárnok és 
Prónay Aladár Komárom. 

Munkatársaink és hirde
tőink figyelmét felhívjuk azon 
körülményre, hogy a lapba szánt 
közleményeket és hirdetéseket — 
mivel — a kivételes kormányin
tézkedések életbeléptetése folytán 
előzetes cenzúrán kell lapunknak 
is keresztülmennie — legkésőbb 
minden hét csütörtökének dél
előtti 9 órájáig hozzánk eljut
tatni szíveskedjenek, hogy a lap 
idejében való megjelenését biz
tosithassuk. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal. 

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 készítésű modelljeivel mindennemű beton- és műkőárut, 
kutgyürüt, csövet, beton- és mozaiklapot stb. TfcLEFON : 58. 

B e t ö r ő k , f o s z t o g a t ó k 
zavarják Komárom csendjét. 

Az elmúlt héten, szomba
ton Komáromujváros régi templo
mában ismeretlen tettesek a Jé
zus Szive perselyét törte fel, 
tartalmát kiürítette. A rendőrség 
erélyes és gyors nyomozása a 
perselyfosztogatót hamarosan 
kézrekeritette. Perjési Géza ren
dőr tiszthelyettes, Kővári Lajos 
r. főtörzsőrmester arra figyeltek: 
kinek a birtokában találnak két 
és egy filléreseket. Ezen a nyo
mon azután a vasúti étteremben 
lefogták még aznap Vadkerti 
János 48 éves udvardi napszá
most, aki ott szalámit és ke
nyeret vásárolt és csupa réz
pénzzel akart fizetni. Vadkerti 
minden kertelés nélkül beval
lotta tették s igy rövidesen az 
ügység fogházába került. 

Keddről—szerdára virradó 

Ünnepi imarend sátoros 
ünnepen. (Előünnep). Szeptem
ber 27-én, az ünnep előestélyén 
5 óra 30 perckor, 28-án reggel 
6 óra 30 perckor, 28-án délelőtt 
hitszónokl.it 10 órakor, 28-án 
délután 3 óra 30 perckor, 28-án 
este 6 órakor, 29-én regyel 6 ó 
30 perckor, 29-én délelőtt 10 ó., 
29- én este 5 óra 45 perckor, 
30- án reggel 6 óra 30 perckor, 
30-án délelőtt 10 órakor, 30-án 
délután 3 óra 30 perckor. (Utó
ünnep) Okt. 4-én az ünnep elő
estéjen 5 óra 20 perckor, 5-én 
reggel 6 óra 30 perckor, 5-én 
délelőtt hitszónoklat 9 óra 30 
perckor, 5-én délután 3 óra 30 
perckor, 5-én este 5 óra 45 p., 
6-án reggel 6 óra 30 perckor, 
6-án délelőtt 10 órakor, 6-án 
este 5 óra 30 perckor, 7-én 
reggel 6 óra 30 perckor, 7-én 
délelőtt 10 órakor, 7-én délu
tán 3 óra 30 perckor. 

Versenytárgyalási hir
detmény. A komáromi m. kir. 
pézügyigazgatóság nyilvános ver
senytárgyalást hirdet, az 1939J40. 
fűtési évadra szükséges 1000 
(egyezer) métermázsa hazai koksz 
és 50 (ötven) métermázsa aprí
tott fa szállítására. A különböző 
iparágak köréhez tartozó cikkekre 
külön-külön is lehet ajánlatot 
tenni. A kiírás részletei szállítási 
feltételek, Ajánlat-ürlap, Költség-
vetés-ürlap, a komáromi m. kir. 
pénzügyigazgatóság (Komárom, 
Hősök-tere) hétköznaponkint 8 
és 12 óia között, továbbá a bu
dapesti és a győri Kereskedelmi 
és Iparkamarában, Az Ipartestü
letek Országos Központjánál, a 
komáromi ipartestületnél, a bu
dapesti Mérnöki Kamarában, 
Komárom város mérnöki hivata
lában, a Hadirokkantak Orszá
gos Nemzeti Szövetsége komá
romi csoportjánál megtekinthe
tők. A kiirás részletei díjmente
sen beszerezhetők a komáromi 
m. kir. pénzügyigazgatóságnál. 
Az ajánlatokat 1939. évi október 
hó 9-én 12 óráig kell benyújtani. 
Bánatpénzt le kell tenni. 

Osztálysorsjátékban re
méljen, higyjen, kérjen ismer
tetőt ingyen. Szerencseszáma ; 
45603. Rendelje meg levelezőla
pon! Remény Bankház, Budapest, 
VI. Andrássv-ut 3. 

éjjelen Klúg István szabómester 
üzletét és műhelyét látogatták 
mega vakmerő betörők s onnan 
elkészült és munka alatt álló öl
tönyöket, ruhaszöveteket zsák
mányoltak össze, sőt még a k i 
rakatban talált szöveteket is 
magukhoz vették. 

A rendőrség a nyomozást 
azonnal megindította. Megálla
pítást nyert, hogy a betörők a 
szomszédos üres telek kerítésén 
át először az udvarba hatoltak, a 
műhely ablakát betörték, az ab
lakot kifeszítették s onnan jutot
tak be a műhelybe, ahol jó né
hány fél órát tölthettek, mert 
alapos munkát végzettek. A kár 
körül belül 2000 P. 

A betörők kézrekeritésre a 
legerélyesebb eljárás indult meg. 

A házhozjáró fehérnemű-
varrónők iparigazolvány nél
kül is dolgozhatnak. A leg
utóbb megjelent iparügyi minisz
teri rendelet értelmében a fehér-
nemükészités iparigazolvány alap
ján gyakorolható képesítéshez 
kötött ipar. Félreértések elkerü
lése végett azonban az illetékes 
hatóságok megállapítják, hogy a 
házhoz járó fehérnemüvarrónők 
tevékenysége közönséges bér
munka, azoknak tevékenysége 
pedig, akik a fehérnemükészitést 
nem a megrendelőnél, hanem, 
saját helyiségükben (lakásukon) 
segédszemélyzet alkalmazása nél
kül lakásukon végzik, szabad
ipar. Ha a fehérnemükészitést az 
utóbb jelzett módon, de csak 
mellékfoglalkozásképpen végzik, 
azt háziiparnak kell minősíteni. 

A vármegyei ebadó. A 
vármegye őszi rendes közgyűlé
sen tárgyalás alá kerül a várme
gyei ebtartás szabályrendelete. 
A jövőben tehát házőrző kutya 
után évi 2 pengő, vadász ku
tya után évi 5 P, egyéb kutya 
után évi 10 P, a farkas kuty.> 
után évi 15 pengő ebadót kei! 
fizeteni. 

Halálra gázolták a lovak. 
Ifjabb Giczi Mihály 33 éves ko
csis Kisbér határában zabot szál
lított szekéren. Útközben egy 
zökkenőnél leesett a kocsiról a 
lovak közé s fejét a lovak ösz-
szetiporták. Mire a mentők meg
érkeztek a szerencsétlen kocsis 
már halott volt. 

Soffőr tanfolyam. Az Ál
lami gépjáróművezetőképző (sof
főr) tanfolyam a m. kir. Tech
nológiai és Anyagvizsgáló Inté
zetben (Budapest, VIII . , József-
körut 6.) 1939. okt. 2-án este 
fél 7 órakor nyilik meg. Beira-
tás és a felvételhez szükséges 
űrlapok kiadása naponta d. e. 
10—12 óra között az igazgató
sági irodában. 

A mozielőadásokat csend
ben kell hallgatni. A belügy
miniszter rendelete megtiltja a 
moziközönségnek, hogy az elő
adások alatt az időszerű esemé
nyek bemutatásával kapcsolat
ban akár tetszésének, akár nem
tetszésének tapssal, vagy pissze
géssel kifejezést adjon. Azt, akt 
a tilalmat megszegi, 15 napig 
terjedhető elzárással büntetik. 

talmas, tágas ivószoba, a régi 
kávéház bútorzatával a szokott
nál kissé fényesebb keretet mutat
va a Nagyigmándi-ut felöli részen 
egy modern óriási helyiség elő
kelően berendezve, ahol a meg
nyitás óta „Vörös Béla" cigány
prímás játszik „Vörös Kálmán" 
neves cimbalomművésszel és öt 
tagu zenekarával esténként nagy 
sikert aratva magyar nótáival és 
mellette a kis társalgó helyiség 
a „bridge szalont" jól helyette
sítve. Azonkívül gyönyörű kert
helyiséggel is rendelkezik. 

Pék Lajos vendéglősé az 
uj vállalat, aki a világháború 
folyamán került Komáromba s 
azóta a vendéglősök körében 
igen előkelő helyet vívott ki 
magának. Legutóbb a Polgári 
Társaskör éttermét vezette álta
lános közmegelégedésre. Sze
mélye garancia, hogy az étterem 
és söröző minden kívánalomnak 
megfelel s az idegenforgalmunkat 
emelni fogja, ami annál inkább 
lehetséges, mert konyhája kiváló, 
hiszen felesége, Komárom egyik 
legkitűnőbb gazdasszonya, ké
szíti a jobbnál jobb ételeket, pin
céje pedig elsőrangú, benne a 
neszmélyi.somlaiésbalatoni szöl-
lőgazdaságok legjobb borai tisz
tán vannak kezelve, amellett 
az árak nagyon mérsékeltek, 
semmivel sem drágábbak a ren
des polgári vendéglők árainál. 

Komárom és vidéke kö
zönsége már is szívesen felke
resi a „Corso" éttermét és sö-
rözéjét s ott ad találkozót meg
beszélésre, összejövetelre. 

nyitva a C O R S O 
étterem és söröző 

Komáromu jvárosban, 
Nagyigmándi-ut 13. 

Gyönyörű kerthelyiség, moder
nül berendezett éttermek és s ö 
röző helyiségek. — Elsőrendű 
ételek. — Kitűnő italok. — M é r 
sékelt polgári árak. — Menü
rendszer. — Gondos kiszolgálás. 

Havi étkezőknek kedvezmény. 
Cigányzene. — Társasebédek es 
összejövetelek legalkalmasabb 
helye. 

Gépjárművel csak külön 
engedéllyel hagyhatják el az 
országot. A kormány a hon
védelemről szóló törvényben fog
lalt felhatalmazás alapján elren
delte, hogy a közüli forgalom
ban résztvevő és belföldi meg
különböztetett jelzésekkel ellátott 
gépjárműnek az ország területét 
csak külön engedéllyel szabad 
elhagynia. Az engedélyt a be
lügyminiszter a honvédelmi mi
niszterrel és az esetleg még ér
dekelt miniszterrel egyetértően 
adja meg a határ egyszeri, ille
tőleg többszöri átlépésére. A 
rendelet megszegője kihágást 
követ el és két hónapig, háború 
idején hat hónapig terjedhető 
elzárással büntetik. 
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S P O R T . 
KFC—Pápai Máv. Kinizsi 

4:3 (1:2) Vezette: Keresztényi. 
Az elmúlt vasárnap Pápáról 

is elhozta a két pontot csapatunk 
és ezzel biztosan tartja a máso
dik helyet. A fárasztó autóút 
után kiálló csapatunk az első 
félidőben igen mereven mozgott. 
A kezdés negyedórájában tel
jesen a pápai csapat uralta a 
mezőnyt. A 18 percben Kovács 
szerzi meg a KFC-nek a veze
tést. A 22 percben Tarr, Radics 
hibájából kiegyenlit, a 25 perc
ben pedig Radics Bőne elé üt 
egy magas labdát, amit az be
tesz a hálóba. (Pótyagól.) Fél
időben az edző alapos fejmosást 
végzett a csapatnál. A második 
télidőben a KFC. megemberelve 
magát lehengereli ellenfelét. Azok 
a durvaságoktól sem riadnak 
vissza élén a veterán Királlyal, 
s előbb Kovácsot, majd Pintért 
rúgják le. A 10 percben Séta 
egyenlít 2:2 , de hamarosan Hor
váth ismét a pápaiakat juttatja 
vezetéshez 2 : 3, a 25-ik percben 
Pintér bombagóllal egyenlít 3 :3, 
a 35-ik percben Rozsnyóinak 
a 40 méteres kapáslövése jelenti 
a megérdemelt győzelmet. A csa
pat Lengyel I . és Lengyel I I . 
nélkül állt ki és bizony megérezte 
hiányukat. Keresztényi tárgyila
gos, jó játékvezető. 

Bajnoki mérkőzés az 
újvárosi pályán. Folyó hó 
24-én, vasárnap délután fél 4 
órakor bajnoki mérkőzésre áll 
ki a komáromujvárosi KFC és 
pápai Perutz S. C. I . osztályú 
csapata az újvárosi pályán. E 
mérkőzést megelőzi a fél 2 óra
kor kezdődő Izsai FC. és a KFC 
ifj . ifjúsági bajnoki mérkőzés. 
A KFC—Perutz mérkőzés egyike 
lesz a szezon egyik legérdeke
sebb és legnehezebb mérkőzé
sének, amelyet városunk sport
szeretői mindig nagy számban 
kerestek fel. 
A K F C első NBB győzelmét 

a r a t t a . . . 
KFC—Alba Regia 2-1 (1-0) 

1500 főnyi közönség előtt 
folyt le a KFC második hazai 
NBB mérkőzése, amely végre 
meghozta az első győzelmét. 

Az első félidőben egyen
letes küzdelem folyt, mégis a 

KFC szerezte meg a vezetést a 
19-ik percben, amikor Lengyel 
iveit sarokrúgásából Ivicsics a 
hálóba fejelte a labdát. A má
sodik félidőben kidomborodott 
az Alba Regia technikai fölénye, 
de a komáromi védelemmel nem 
birtak a csatárai. A 20-ik perc
ben Simon oktalan durvasága 
miatt 11-es a KFC ellen, Sza
mosi lövését azonban Ványa jó 
érzékkel kivédi. A 25-ik percben 
Vargha 20 méteres bombája 
érintetlenül jut a KFC hálójába. 
Már-már döntetlenek látszik az 
eredmény, amikor a 42-ik perc
ben Paulik fejjel továbbítja a 
hálóba a labdát. 

Vasárnap a LAMPART 
játszik Komáromban. Szept. 
24-én eredetileg szünnap lenne, a 
miniszteri biztos azonban előre
hozta a december 3-ra kisorsolt 
NBB mérkőzéseket. A KFC-nek 
igy a budapesti Lampart csa
pata jutott ellenfélül, A KFC 
csapata a mult vasárnapi első 
győzelem után nagy kedvvel ké
szül erre a találkozásra és sze
retné ujabb győzelemmel meg
lepni hiveit. 

Alulírott végrehajtó köz
hírré teszi, hogy Dr. Braun 
György győri ügyvéd által kép
viselt győri cég hitelező javára 
1939. évi szeptember hó 30 nap
jának d. u. 2 óráján Tárkányon 
cséplő, benzinmotor, sertés stb. 
adatnak el nyilvános árverésen, 
a legtöbbet Ígérőnek. Borsitzkysk. 

Páncélkasszát, 
jókarban lévőt megvételre 
keresünk. Ajánlatok hétfő 
délig Révkapitánysághoz 
(jobbarti hidfő) kérek. 

Felhívom a nagyérdemű 
közönség szives 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. 
U j k á l y h á k r a k t á r o n . 

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

j bundák, 1 

3 kabátok, 
; 2 kosztümök ! 

I és ruhák | 
a legszebb kivitelben, legolcsóbban szerezhetők be J 

Eredeti párisi 
modellek! Csonka Zsigmond | 

A szücsmunkát 
Fazekas Lajos 

^Sití" K o m á r o m , K l a p k a t é r 9. 
női divattermében 

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 . 
Teiefon 26. Nagyigmándi-ut 16. 

A bank működése kiterjed a bankszakma minden 
ágazatára: betétek; betétkönyvecskékre és folyó
számlákra. Értékpapírok vétele és e ladása . Tőzsdei 
megbízások lebonyolítása a budapesti és külföldi 
tőzsdéken. K ü l - és belföldi csekkek és kereske
delmi utalványok behajtása. Átutalások és meg
hitelezések bel- és külföldre. — Külföldi pénzek 
beváltása mindenkor a hivatalos napi árfolyamon. 

Fonciére Általános Biztosító Intézet 
8 Komárommegyei főügynöksége. 

A legújabb Orion, Philips, Stan
dard és Telefunken stb. rádió
készülékek már kaphatók. 

M órocz Péter 
Komárom. Nádor-u. 15. Telefon 44. 

Műszaki-, rádió- és villamos
ít sági szaküzlete. 

Kedvező fizetési feitéteiek. 
Villanyszerelés. Szakszerű javitó műhely. 

Első komáromi géperőre beren
dezett gránit és kőmüvek 

munkákat a 

Komárom, 
Gazda u. 23. 

Állandó nagy 
raktár í 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 

legolcsóbb ár mellett. 

előnyös fizetési feltételek mellett 

eladók . 9 

Komárommegyei Hitelbank r t . 

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-tér. 

P u l i k u t y a 
háromhónapos törzskönyvezett 

szülőktől olcsón eladó. 
Komárom, Duna-u. 4. 

F. hó 9-én a délutáni órákban 
egy fiatal zsemlyeszinü 
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névre hallgató him vizsla eltűnt. 
A megtaláló, vagy a nyomrave

zető jutalomban részesül. 
Értesítést a kiadóhivatalba kérünk. 

Kis- és nagykereskedők 
szives figyelmét ezúton 
hivom fel 

K o m á r o m IV., Klapka 
György-ut 11. szám alatt 

m o s t m e g n y í l t 

szesz-ecetgyáramra. 
Annak reményében, hogy 
legközelebbi ecetszükség
letüket már k ö z v e t l e n 
gyáramból s z e r z i k be 
maradtam 

tisztelettel: 

VÍZER JENŐ 
ecetgyáros. 

Felelős kiadó : 
C Z I K E I M R E . 

Nyomatett Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

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