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P A T H Ó GYULA

Komárom sz. kir. város kisgyülése.
ország boldogulásáért!
A kisgyűlés hálásan fo
gadta a lelkes ünnepi beszédet,
Mátyás király emlékét jegyző
könyvbe iktatta, a mélytartalmu
emlékbeszédet megörökíteni ren
delte.
Tudomásul vette a kisgyű
lés az országkormányzás husz
éves évforduló alkalmával kül
dött feliratra érkezeit legfelsőbb
kormányzói köszönetnyilvánítást.
Ingyen telket biztosított a Kis
alföldi Mezőgazdasági Kamarának
Koppánymonostoron egy zsizsiktelenilő telep létesítés céljaira.
Lemondott a város közönségét
illető elővásárlási jogáról a Ba
lázs László-féle házzal kapcso
latban, az Asztalos Béla, Uri, Kun
Miklós utca közötti szakasz, to
vábbá a Kun Miklós, Beöthy
Zsolt utca és Bánáti ut közötti
utcarész renrendezését javasolta
a közgyűlésnek.
A városrendezés szempont
jából a városias kialakulásra
szánt területek meghatározásánál
elfogadta a mérnöki hivatal ter
vezetét.
A komarom újvárosi rk. egy
házközség kérelmére felvetendő
50.000 P kölcsönhöz szavatos
ság vállalását javasolja s végül
2000 drb. városi tégla ingyenes
kiutalását engedélyezte Török
Sándor komáromi lakos hentes
mesternek összedőlt háza hely
reállítása céljából

igazgatásáról. A választói név
jegyzékek mindenült elkt'szültek és azokat felülvizsgálták. Az
alispán személyesen járta végig
az árvizsujtotta területeket és
megállapította, hogy a károk je
lentősek mindenütt. A hatóságok
minden lehetet megtettek a ve
szedelemmel szemben és a ká
rok orvoslására.
Dr. Boncz Nándor árva
széki elnök jelentése szerint a
megyében igen elszaporodtak a
fiatalkorúak bűnesetei. Dr. Ralovich Ödön tiszti főorvos jelen
tése szerint a megye területén
49 községben 80 esetben for
dult elő súlyosabb megbetege
dés, hét halálesettel. Nagyon ör
vendetes esemény, hogy emel
kedett a születések száma. 612
születéssel szemben csak 313
haláleset történt, (egyéven aluli
meghalt 71, azaz 226 százalék).
Jánossy Károly pénzügyigazgató
beszámolt az adóhátralékok ör
vendetes csökkenéséről. A vár
megyében adózás tekintetében a
helyzet kielégítő. Vitéz Szabó
István tanügyi tanácsos, tanfel
ügyelő jelentette, hogy a visz-

hódolnak Komárom tüzérei.
Városunk egyik legrégibb
és napjainkban is fennálló nagymultu háziezrede, a m. kir.
Klapka György

I

dályozott i f j . Reviczky István
alispán havi jelentését dr. vitéz
Hunyady László főjegyző olvasta
fel. Az alispáni jelentés beszá
molt a vármegye egyhavi köz

a Felsődunántúli I
11-es sz. ü z l e t é b e n

I

A

6-ik honvéd tá

bori tüzérosztály április hó 20-án
ezrednapot tart Komáromban, A
nagy napon
hagyományaihoz
liiven méltó fénnyel s külsősé
geiben is kimagasló katonai ün
nepségek megtartásával kivan
hódolni a tüzérosztály Klapka
György tábornoknak, 1848-1849.
történelmi
nagy idők vitézlő
várparancsnokának, a komáromi
vár hős védelmezőjének.
A nagyszabású katonai ün
nepség rendje a következő lesz :

közigazgatási bizottságának ülése.

Megbízható minőségű árut
árusítunk
következetesen e g y s é g e s
áron.

szacsatolt területek tanítóinak
átvétele még mindig tart, mert
az adminisztratív
nehézségek
miatt az ügyele intézésére eddig
nem nyerhetett befejezést.
Dr. Deme Sándor kir. fő
mérnök a vármegyei utak súlyos
állapotáról számolt be. Az ár
vizek és talajvizek igen nagy
károkat okoztak az úthálózat
ban, sok helyütt megbénították
teljesen a forgalmat.
Dr. Petőcz Zsigmond m.
kir. állatorvos. Eckert László dr.
ügyészségi elnök jelentései után
Elekes Imre vm. gazdasági fő
felügyelő terjesztette be hatal
mas jelentését a gazdasági hely
zetről.
A közigazgatási bizottság
foglalkozott még Nógrád vár
megye két átiratával: a vissza
tért felvidéki és kárpátaljai ka
tolikus papság
kongruájának
és a visszacsatolt területek tár
sadalombiztosításának rendezé
sét illetőleg.
A bizottság végül adóügyi
útügyi, közegészségügyi és nép
oktatásügyi albizottsági ügyeket
tárgyalt.

Klapka György tábornok emlékének

Komárom vármegye
Komárom vármegye köz
igazgatási bizottsága Nagy Nán
dor főispán elnöklete mellett
tartotta április havi rendes ülé
sét. A betegsége miatt akadá-

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL:
Komárom, Mussolini-ut 23.
Telefon 461.
Hirdetések díjszabás szerint.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Felelős szerkesztő:

Mátyás király emlékének adózott
Április hó 9-én, kedden
délután tartotta április havi ren
des ülését Komárom thj. szab.
kir. város kisgyülése Nagy Nán
dor főispán elnöklése mellett.
Napirend előtt a kisgyűlés
együttérző-részvétét nyilvánító!ta
Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármester, Nagy
Ná idor főispánunknak a szere
tett édesanyja elvesztése felett
érzett mélységes gyászában osz
tozva.
Ugyancsak napirend előtt
szólalt fel Kállay endre dr. kir.
közjegyző törvényhatósági bizott
sági tag is. Mély szántásu, gon
dolatokban gazdag beszédében
Mátyás király emlékét idézte
abból az alkalomból, hogy a
legkiválóbb nagy király születé
sének 500 ik évfordulóját ün
nepli az ország. Visszapillantást
vetve a történelmi nagy időkre lel
kes szavakkal méltatta a magyar
vérből sarjadt nagy magyar k i 
rály dicső uralkodását. Az év
forduló alkalmával — mondotta
a kitűnő szónok — Komárom
város hálás szívvel, emelkedett
ünnepi lélekkel hódol Mátyás
király emlékének, a nagy király
nak, aki annyira szerette Komá
romot, stratégiai
jelentőségét
felismerve Komárom várát k i 
építette, várossá
fejlődésében
segítette. Mátyás példája tanítson
ne csüggedjünk, egy akarattal,
elszántan küzdjünk nagy Magyar

Komárom, 1940. április 13.
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Szövetkezet

Komárom, Mussolini-út 19.

diszüleg indul zenével a Frigyes
laktanyából a Klapka szoborhoz.
Útirány:
Klapka
György-ut.
Mussolini-ut, Erzsébet-hid, Ba
ross-utca, Nádor-utca, Klapka
tér. A Klapka szobornál a tü
zérosztály ezüstkürtjéből ima,
majd takarodó harsan. Utánna
diszőrség állítás. Fáklyafény mel
lett egész éjjelen át a diszőrség
a szobornál őrt áll.
Április

21 én,

vasárnap :

Reggel 8 órakor a tüzérosztály
teljes díszben, fogatolva löve
gekkel indul ki a Frigyes-lak
tanyából s a jelzett útvonalon az
öregvár bejárata előtti Levente
sportpályára menetel. 9 órakor
a Levente sportpályán tábori
Tagjainknak
vásárlási visszatérítést
adunk.
Legyen tagunk !

Uj Komárommegyei

Lőwy bútoráruház Győr
Gr. Tisza István-tér 5.

1940..áprilisi 13.

Hirlap.

Zsúfolt ház előtt zajlott le

Zsindelyné Tüdős Klára
divatrevüje.
A komáromi Jótékony Nő
egylet óriási sikert könyvelhet
el a vasárnapi vállalkozásával,
hogy a magyar és magyaros ru
házkodás kedves művész apos
tolát, az európai hirü ruhater

Ide menjen, ha
jó bútort akar.

vezőnőt,

mise, utánna zárt menetben a
Klapka-szoborhoz vonulás. 10
órakor ezüstkürt jelzés és diszlövés közepett a Klapka szobor
megkoszorúzása. Koszorút he
lyeznek : a Klapka tüzérek ne
vében az osztály parancsnoka:
Kalmár Aurél tüzér alezredes,
a város közönsége
részéről
Alapy Gáspár m. kir. kormány
főtanácsos, polgármester.
A tüzérosztály parancsnoka
fogadja az osztály diszmenetét.
Elvonulás.
A diszelvonulás
után a
laktanya udvarán a tüzérosztály
felvonul az ünnepélyes arany
parancs kihirdetésére majd a
dicséretben
részesült tisztek,
altisztek és legénység jutalma
zása a Klapka képével diszitett
okirat ünnepélyes átadásával e
nap emlékezetére.
Fél 12 órakor a tüzérosz
tály tiszi kara a tüzérétkezdében
bajtársi összejövetelt tart, melyre
az osztály állományába tartozó
tartalékos tiszteket is szívesen
látja az osztály tisztikara.
A szombat esti diszőrség
állításra, a vasárnapi tábori mi
sére és a Klapka szobor előtti
ünnepségre a tüzérosztály szere
tettel hivja és szívesen látja
Komárom város közönségét. Egy
ben kéri a háztulajdonosokat,
hogy a jelzett útvonalon házai
kat az ünnepségek tartama alatt
lobogózzák fel.
f71
rflA
Észak-KomáL <
romban, Mes
ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép
beltelekkel. Cini a kiadóban.
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T U R U L
FILMSZÍNHÁZ
Komárom

Kun Miklós-u. 11.
Telefon 470.

Ápr. 13-án szombaton és 15-én
hétfőn i|47 és l|29
Ápr. 14-én, vasárnap
215, 415, l;47, 1:29 órakor
A legújabb magyar film

Erdélyi kastély
Április 17-én szerdán és 18-án
csütörtökön 6 és i|29 órakor

A prerie törvénye
Mikádó
vigopera.
Fox világhiradó.

Toronyban: Eiffel
Bútorban:

Eichel

Tüdős

A bemutató végén Kocsis
Katóka, Kocsis Károly főgim. ta

nár ennivalóan kedves

kislánya

Klárát s virágcsokorral

kedves

köszöntötte

Zsindelyné

Tüdős

kedett a nőegylet és a közön
ség hálájának kifejezéseképpen.
A szép erkölcsi eredményt
elért divatrevü jelentős összeget

juttatott a komáromi szegény
ház alapjának, s nagyban hozzá

járult

ahhoz,

hogy

a legsze

gényebb
társadalmi
ket , a magára maradt

rétege
erőtlen

nyomorgókat az elhagyatottság-

Lól kiemelhessük. Kellős nemes

célt szolgált tehát a divatbemu
tatóval a komáromi Jótékony Nőtgylet s a fáradhatatlanul most
isannyit tevékenykedő vezérkara
dr. Soós Imréné, dr. SzijjFerencné
dr. Kállay Endréné,

Schwnrczer

tanulságos divatrevü

megrende

Károlyné, Zechmeiszler Sándorné,
Erdős Vilmosné úrasszonyokkal.
Köszönjük nekik a látványos és
zését, köszönjük nekik a sze
gényalapnak juttatott hatalmas
összeget.

A postapalota sürgős felépítését
kéri a

kereskedelmi minisztertől

Ko

márom város közigazgatási bizottsága.

Magyar világhiradó.

5 felv. cowboy film és

dr. Zsindelyné

Klárát megtudta nyerni előadón!
s Komáromban a magyaros r u 
házkodásról előadást, divatbemu
tatót tudott tartani a szegényház
alap javára. Városunk társa
dalma, különösen hölgy tagjai
osztálykülönbség nélkül vonul
tak fel értékes
és a soha
nem látott látványosság meg
tekintésére. A nézők sorában
láttuk Alapy Gáspár m. kir.
kormányfőtanácsos polgármes
tert, dr. Soós Imre m. kir. tör
vényszéki elnököt, dr. Szijj Fe
renc m. kir. kormányfőtanácsos
ny. polgármestert, dr. Kállay
Endre, dr. Belcsdk Sándor kir.
közjegyzőket és másokat.
Alapy Gáspár kormányfő
tanácsos, polgármester mondott
bevezető beszédet. Hangsúlyozta
a magyaros ruházkodás jelentő
ségét a nemzetgazdálkodásra, a
nemzeti érzés, öntudat, kultúra
ápolására tekintettel. Atyafisá
gos mély tisztelettel és szeretette!
üdvözölte a körünkbe érkezeit
ruhatervező művésznőt, a magya
ros ruházkodáskodás lánglelkü,
nagytehetségű apostolát, városunk
nagy szülöttjének és országgyű
lési képviselőjének szeretett hit
vesét: Zsinde ynét Tüdős Klárát.
A divatbemutatói Zsin
delyné Tüdős Klára nagyértékü
előadása vezette be. A divatokfrontján elért s az egész világot
behálózó széles vonalú műkő
désének
eredményeire hivat
kozva nagy gyakorlati érzékkel
mutatott rá a magyar és ma
gyaros ruházkodás uüörésére,
mely nemcsak szépségével, kor
szerűségével, de nemzeti érté
keink felelevenítésével és vele
nemzeti öntudatunk ébrentartá
sával valósággal nemzeti missziót
van hivatva teljesíteni. Élénken
világította meg a Magyar Divat
csarnokkal kötött vállalkozásának
azon célkitűzését, mellyel elér
hető a magyar háziipar fellen
dítése, a magyaros ruházkodás

megkedveltetése, hogy a magyar
asszonyok és leányok között
meggyökerezhessen a magyarsá
gért való kiállás az iparban, a
kereskedelemben, irodalom és
művészetben és minden téren.
Erre a munkára kéri Komárom
lelkes magyar közönségét.
A nagyhatású előadásnak
frenetikus sikeie volt, az előadó
művésznőt nagy tapsviharral ünnt pelték. Utánna a Magyar Divat
csarnok magyaros ruhadivatrevüje következett. Az országosan
ismert nagy divatáruház nyolc
mosolygós arcú próbakisasszony
és három aranyos gyei meklányka
egyszerű és pompázó — mint
egy 100 darab —ruhát mutatott
be általános érdeklődést keltve.
Az egyes szimpompás utcai, a l 
kalmi, vászonszőttes, estélyi és
díszmagyar ruhák nemcsak min
denki tetszésével találkoztak, ha
nem a szakköröket, a varrómes
ternőket is teljesen magukkal
ragadták, mert a bemutatóval uj
gondolatokat, továbbfejleszthető
ruh.itcrveket és ésfelhasználhaió
ötleteket nyertek.

Komárom thj. szab. kir.
város közigazgatási bizottsága
április hó 9-én, kedden délután
5 órakor Nagy Nándor főispán
elnöklésével a városi székház
nagy tanácstermében rendes havi
ülést tartott.
Napirend előtt Surányi Fe
renc c. apát esperes-plébános a
hatóságok, a hivatalok, a köz-

igazgatási
bizottság
őszinte
részvétét tolmácsolta szeretett
főispánunknak a nemeslelkü jó
ságos édesanyja elhalálozásával
ért mélységes gyásza alkalmával.
Dr. Csukás István városi
főjegyző olvasta fel polgármes
terünknek a városi közigazga
tásról szóló részletes havi jelen
tését.

„Boldog Otthon"

A legteljesebb elismeréssel
szólott Kun Árpád dr. a városi
közigazgatási munkájáról s öröm
mel vette tudomásul polgármes
terünk kimerítő havi jelentését.
Erősen kifogásolja azonban a
m. kir. posta komáromi hivatala
működését, amely a követelmé
nyeket nem elégíti k i . A telefon
szolgálat
például tűrhetetlen,
még a legkisebb faluban sem
felelne meg. A lehetetlen álla
potokat, a póstamizériákat an
nak tudja be, hogy a hivatal
egy régi, a szükségletnek meg
nem felelő épületben van elhe
lyezve. Kéri, hogy a közigazga
tási bizottság e tárgyban keresse
meg a* kereskedelemügyi minisz
tert s közérdekre tekintettel szor
galmazza a postapalota sürgős
felépítését. Felhívja a rendőrha
tóság figyelmet arra a nagy köz
lekedési forgalomra, mely a köz
úti hídnál bonyolódik le. Az
északi
hídfőnél
közlekedési
rendőr kiállítását szükségesnek
tartja. Kifogásolja a hidon való
gyalogközlekedés
rendjét, az
egyirányú közlekedés bevezeté
sét sürgeti.
Balogh Miklós az autó
busz közlekedés hiányosságait
tette szóvá. Kifogásolja, hogy
idegenek, szentkép és kegyszer
árusok sokszor valósággal el
árasztják utcáinkat s a jótékony
ságra hivatkozva jól értékesitik
áruikat. Az ipartörvény végre
hajtásával kapcsolatosan külö
nösen tettenérés esetén gyors
és erélyes intézkedést vár ha
tóságainktól.
A komáromi postahivatalt
érintő panaszokat Alapy Gáspár
m. kir. kormányfőtanácsos, pol
gármester is igazolta, ép azért
javaslatára elhatározta a közi
gazgatási bizottság, hogy felter
jesztésben tesz panaszt a keres
kedelemügyi miniszternél s kéri
a postapalota mielőbbi felépíté
sét.
A közúti hidforgalom ellen
őrzésére és irányítására iendőrségi szolgálatot ígért Murakeözy
László dr. rendőrfőtanácsos, a
rendőrkapitányság vezetője.
A közigazgatási bizottság
a hidon való gyalogközlekedés
rendjére vonatkozólag az egy
irányú gyalogjárás bevezetését
rendelte el.
A szentképek árusítása és
az ipartörvény végrehajtása tár
gyában tett észrevételekre Mu
rakeözy László dr. rendőrtőtanácsos adott megnyugtató f d v i lágositást.
A rendes tárgysorosat ke
retében folytatólag a hatóságok
és hivatalok főnökei tették meg
a szokásos havi jelentéseikei.
majd az egyes albizottságok
üléseztek.
Koródi Gyula a Közpon
tiban. Emlékezetes előttünk az
kitűnő zene, melyet hosszú idő
kön hallgattunk
a komáromi
Központi kávéházban. Most ismét
részesülhetünk ebben a zenei él
vezetben, mert Koródi Gyula
kiváló cigányprímás kibővített
zenekarával muzsikál naponta a
Központiban.

1940. évi árjegyzékünk szenzációs. Kérje fin is. Oj buterkülönleoesséotk!
LAKBERENDEZŐK
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ix,
(jHöi ut 71.
sz.
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Látogassa meg kiállításunkat a Nemzetközi Vásáron!

A Komáromi Egészségvédelmi
Intézet felhívása.
Ismételten kifejtettük máre
lap hasábjain, hogy a magyar
szociális állami gondoskodás le
hetővé teszi minden szegény,
vagyontalan vagy szerény viszo
nyok között élő embernek, csa
ládnak, hogy egészségügyben vé
delmet, de különösen az egész
nemzetre kiható és veszedelmes
fertőző nemi betegségénél, —
elsősorban a vérbajnál kezelést
ingyenesen, dijmentesten kaphat!

Semmi egyébre nincs szüksége a
betegnek, csak forduljon biza
lommal az EVINB Gondozóban
működő szakorvoshoz, aki a
városi közkórház második

pavil-

lonjában rendel csütörtök és va
sárnap kivételével naponta reg
gel 8—10 ig vagy Komáromújvárosban, a pénzügyigazgatósági palota alagsorában elhe
lyezett lendelőben pedig minden
hétfőn és csütörtökön

este 18—

19 óráig, ahol nemcsak tanács-

csal látják el házasságkötés előtt,
hanem rendszeres
szakorvosi
kezelésben részesitik a nemibe
tegeket. Bőrbetegségre
vonat
kozólag pedig felvilágosítást apnak díjmentesen. Hangsúlyozzuk
díjmentesen, mert már nem egy
ember kérdezte meg, hogy ez
kinek a költségére történik s b i 
zony eleinte bizalmatlanul, sőt
félve kopogtatott be az orvosi
rendelőbe.
A szomszédos Szőny és Ács
községek lakosai is könnyen fel
kereshetik az intézetet, hisz a
Komárom déli gondozóhoz köz
ségeikből kitűnő aszfalt ország
út vezet el. Nemibetegségeikben
mindenki bizalommal fordulhat
a zöldkeresztes nemibeteggon
dozó orvosához, mert nemcsak
az ingyenes gyógykezelés van
biztosítva az állami gondoskodás
folytán, hanem az orvosi titok
tartás is l

Meghivó.
A Komárommegyei Hitelbank Részvénytársaság
1940. április 18-án.délelőtt 11 órakor
üzletihelyiségében Ó-Komáromban, Ba
ross-utca 7. szám alatt tartandó XVII.
évi rendes közgyűlésére. A közgyűlés
tárgya: 1. Az Igazgatóság jelentése az
1939. üzletévröl. 2. A Felügyelöbizottság jelentése az 1939. üzletévröl. 3. Az
1*39. december 31-i mérleg- és ered
mény-számla előterjesztése, megállapí
tása és határozathozatal a nyereség
hova fordítása tárgyában. 4. Határozat
hozatal az igazgatóság és feliigyelőbizottságnak adandó felmentés tárgyá
ban. 5. Választás az igazgatóságba és
felügyelöbizoítságba és határozathoza
tal a feliigyeiőbizottság tiszteletdijának
megállapítása tárgyában. 6. Alapszabá
lyok módosítás: 3. §. (a részvénytár
saság székhelye), 8. §. (a közgyűlési
meghívó tartalma), 11. §. (a közgyűlés
hatásköre), 26. §. (a végrehajtó bizott
ság összetétele), 32. §. (a felügyelőbi
zottság összetétele, működésének módja,
díjazása), 33. és 34. §. törlése, 40. §.
(a nyereség felosztásának módja), 4 1 .
§. (a társasági hirdetmények közzété
telére szolgáló hirlap megjelölése) 7.
Esetleges indítványok. Komárom, H40.
április 4. Az Igazgatóság. Jegyzet:
Szavazati joggal alapszabályaink 16.
§-a értelmében csak az a részvényes
bir, aki részvényeit azok szelvényeivel
együtt 3 nappal a közgyűlés előtt pénz
tárunknál, vagy a Magyar Általános
Hitelbanknál, illetve annak valamelyik

Április hó 14-én

megismétlik

a komáromujvárosi zárdában

a kedves müsorú
színielőadást.
Vasárnap, április hó 7-én
d. u. a komáromujvárosi zárda
iskola növendékei és Leány
kongregáció
sikerült műsoros
estet tartottak az intézet nagy
termében. A közönség a jószándéku, léleknemesüő előadást elég
szép számban látogatta.
Az elemi iskola növendékei
„A magyar vigadó" c. táncjelenetet igen ügyesen mutattak be.
A ritmikus és látványos tánc
mozdulatok nagy tetszés arattak.
A Leánykongregáció buzgó
tagjai három színművet mutat
tak be szép eredménnyel. A
munkaszeretetre nevelő „Az író-

fiókjánál igazoló-jegy ellenében letétbe
helyezte.
Mérleg-számla, 1939 december
31-én. Vagyon: Pénztárkészlet 61.806.97
P. Pénzintézeteknél elhelyezett követe
lések 617.501.71 pengő. Váltó-tárca
525.492.03 P. Adósok 57.234.16 P. Ér
tékpapírok 12 925 36 pengő. Ingatlanok
84.550.— P. D-rendezés 7 544 57 P.
Különféle aktívák 5 527.55 P. (Kezes
ségek összege a számrovat előtt
P 16.000.—). összesen 1.372 582 35 P.
Teher: Alaptőke 100 000.— P. Tarta
lékalap 83A00.— P. Alapok 3.890.— P.
Betétek 1.165.088 51 P. Fel nem vett
osztalék 14.70 P. Különféle passzívák
4 801 48 P. Beruházá-i hozzájárulás
függő szia 14.062.40 P. (Kezességek
ellen-számla ö-szege a számrovat előtt
P 16.000.—). Nyereség 825.26 P. öszszesen 1.372.582 35 P.
Eredmény-számla, 1939. decem
ber 31-én. Veszteség: Kifizetett kama
tok 27 881 59 P. Személyzeti kiadások
25.065.14 P. Ozleti költségek 14.553.14
P. Adók és illetékek 3.648 58 P. Me
zőgazdasági hozzájárulás 3.469.90 P.
Nyereség 825.26 P. összesen 75.443 61 P.
Nyereség: Nyereség előhozat 1938 év
ről 301 57 P, Bevételezett kamatok
61.789.28 P, Jutalékok és egyéb nyere
ségek 13.352 76 P, összesen 75.443.61 P,
Megvizsgáltuk és rendbenlevőnek ta
láltuk. A felügyelöbizottság.

gép meséje" című 3 felvo
násos színműben Forstner Vali,
Fekete Mária és Németh Erzsi
tűntek ki hatásos szerepeik
ben, a „Soványító kura„ bohó
zatban Beregi Kató kacagtatta
meg a közönséget, a „Sorsjegy"
cimü egyfelvonásost azután Ro
zsos Eta és Csorna Erzsike vit
ték sikerre kitűnő megjátszással.
A darab ügyes rendezése a ked
ves nővérek fáradhatatlan hoz
záértő munkáját dicséri.
A nemes, lélekalakitó mű
sort április 14-én megismétlik.
Belép^dJp^TP^

Kisgyűlés
a vármegyeházán.
Komárom vármegye tör
vényhatóságának kisgyülése f.
hó y én tartotta rendes havi ülé

sét Nagy Nándor főispán elnök
lésével.
A vármegye utvámszedési
jogának kiterjesztése és az egri
községi közigazgatási tanfolyam
hallgatóinak kérelmére a tanfo
lyamnak „Községi Közigazgatási
Akadémiává" való átszervezése
tárgyában ugy határozott az ülés,
hogy javaslatot terjeszt a tör
vényhatósági közgyűlés elé.
Saját hatáskörében a köz
ségek képviselőtestületeinek ha
tározatait vizsgálta felül az ülés.
Hozzájárult, hogy Egyházgellén
és Pozsonyeperjesen dijnoki ál
lást, Sornorján pedig községi fo
gyasztási adókezelői állást szer
vezzenek. Kosár János lakszakálasi és Németh Ferenc bélvatai
lakosokat elhullott tehenük után
segélyben részesítette. Megálla
pította több község vásári hely
pénz díjszabását és fedeztetési
díjtételeit, a községi elöljárók tisz
teletdijait.
Tudomásul vette a kis
gyűlés Komárom és Esztergom
k. e. e. volt vármegyék vagyo
nának megosztásáról szóló je
lentést s a kiküldött bizottság
jelentése alapján tesz előterjesz
tést a közgyűlésnek.
A főispáni és alispáni la
kások épités ügyét nagy megelé
gedéssel tárgyalták.
Végül O/i/!/ Tollas finn kö
vetnek ath. kisgyüléshez a "Finn
Nemzethez" intézett üdvözlő ira
tára küldött köszönő levelét vette
tudomásul a kisgyűlés.

HÍREK.
Kelemen Krizosztom fő
apát K o m á r o m b a n .
Kelemen
Krizosztom dr. pannonhalmi fő
apát meglátogatta a főgimná
ziumot és a bencés székházat.
A főapát két napig tartózkodott
városunkban és szerdán este
visszautazott Pannonhalmára.
A Komáromi Bencés Szék
ház uj házfönöke. A komáromi
Bencés Székház volt házíőnöke
Gidró Bonifác tanügyi főtanácsos
tihanyi apáttá történt megvá
lasztása után, a megürült ház
főnöki
tisztet dr. Dobrovics
Ágoston igazgató tölti be, aki
nek helyettese dr. Hajdú Lukács
tanár lett. Ugy a rendtársak,
mint a város társadalma igen
nagy örömmel vették az uj ház
főnök kinevezését, aki rövid
komáromi működése alatt mind
nyájunk megbecsülését és sze
retetét megnyerte.
A vidéki hirlapirók Ráth
Mátyás emlékénél. Az Orszá
gos Magyar Sajtó kamara Győ
rött tartja első vidéki vándor
gyűlését, amelyet az első ma
gyarnyelvű újság szerkesztője
nevéről, Ráth Mátyás vándor
gyűlésnek neveztek el. A vándor
gyűlésen többek közt Szombathy
Viktor komáromi újságíró tár
sunk „A felvidéki magyar újság
írás a megszállás alatt és után"
címmel tart előadást. A vándor
gyűlés április 14-én lesz.
Nagyvállalat komáromi telepe keres
felsőkereskedelmit, vagy kereskedelmi
szaktanfolyamot végzett, őskeresztény,
gyakorlattal rendelkező

irodistanőt.
Cim a kiadóban.

Munkában a városatyák.
Komárom thj. szab. kir. város
törvényhatóságának tagjai rész
leteiben is kivannak foglalkozni
a város háztartásának és alap
jainak 1940. évi költségelőirány
zatával. A költségvetés megtár
gyalása céljából í. hó 11-én, este
az északomáromi,
városatyák
tartottak komoly megbeszélést
Kállay Endre dr. elnöklésével,
12-én pedig a dél-komáromiak
értekedek Király Miklós elnök
lésével. Mindkét
értekezleten
megjelent Alapy Gáspár m. kir.
kormányfőtanácsos, polgármes
ter és Friedrich János főszám
tanácsos, a számvevőségi hiva
tal főnöke is.
A Katolikus Legényegye
sület ifjúsági vezetősége. A
balparti Katolikus Legényegye
sület ifjúsági vezetősége a kö
vetkező : I . dékán Balogh Kál
mán, II. dékán Nehéz K., I . jegyző
Szénássy Zs., I I . jegyző Lukovics I , zászlótartó Zsentek B.,
I. könyvtáros Góra L., II. könyv
táros Sovány L. Választmányi
tagok : Kadlicsek I . , Zsentek L.,
Búkor L., Ivanics L., Sovány L.,
akik az ifjúságot a nagy választ
mányban képviselik. Az uj if
júsági vezetőség egyhangú meg
választását a közgyűlés jóvá
hagyta. Az egyesület rendezőbi
zottságába pedig a következőket
delegálta : Beke V., Pollák M.,
Árky B., dr. Hófer J., Szilárd I . ,
Széles L. és Kozmon L.
Bajtársi összejövetel. A
volt 12-ik gy. ezred Bajtársi
Szövetség Komáromi Csoportja
f. hó 13-án, szombaton este 8
órakor Bangha András vendég
lőjében (Gazda-utca) t;irtja ren
des havi összejövetelét, melyre
a bajtársakat ezúton is meghívja
az elnökség.
Kinevezés. A m. kir. bel
ügyminiszter a komáromujvárosi
refotmátus egyház kötelékébe
tartozó
uj óvodához Tarczy
Klára oki. óvónőt, 7arczy Zoltán
szőnyi ref. igazgató-tanitó szép
képzettségű leányát óvónőül k i 
nevezte.
A kórházbizottság ülése.
Szerdán délután törvényhatósá
gunk kórliázbizottsága
tartott
ülést polgármesterünk elnöklésé
vei. A bizottság behatóan tár
gyalta a kórház költségvetését s
több aktuális kérdést tárgyalt.
Végül ágyanként 4 P, különszoba után 7 P-ben állapította
a betegápolás napidiját.
Az
1905—1917. évben
született felvidéki hadkötele
sek összeírása. A honvédelmi
miniszter a visszacsatolt felvi
déki és kárpátaljai területeken
lakó 1905—1917. születésű év
folyamokba tartozók összeírását
rendelte el, akiket a volt cseh
szlovák hatóságok annak idején
sorozás alá vontak, de alkalmat
lan osztályozá t nyertek, beso
roztak ugyan, de eddig katonai
szolgálatot egyáltalán nem tel
jesítettek. Ennek folytán az em
lített születésű
évfolyamokba
tartozó hadköteleseket, akik a
fent megjelölt viszonyok között
vannak, hogy összeírásuk végett
a városi katonai ügyosztályon
Jókai-u. 1. sz. személyesen, vagy
írásban jelentkezzenek a polgár
mesteri hivatal által kiadott hir
detményben megjelölt időben.

A Katolikus Legényegy
let 45. évi közgyűlése. A bal
parti Kat. Legényegyesület f. hó
7-én, vasárnap délelőtt 11 órakor
tartotta közgyűlését dr. Lestár
István szentszéki tanácsos, pré
postplébános elnöklete alatt. A
közgyűlés felállással hódolt az
egyesület nagynevű alapitóelnökének gróf Majláth Gusztáv c.
érsek erdélyi püspök haláláról.
Hinora Ferenc a jegyzőkönyvet
olvasta fel. Domby Ferenc má
sodelnök az elmull év tevékeny
ségéről tartott beszámolót. Majd
a zárszámadás és költségvetés
elfogadása után több javaslatot
tárgyalt le.
Felhívás. A m. kir. állam
rendőrség komáromi kapitány
ságának vezetője felhívja a vá
ros lakosait, hogy a jobbparti
lakosok a Mussolini-ut 36. sz.
alatti rendőrségi palotában, mig
a balparti lakósok pedig a Jókai
utca 17. sz. alatti rendőrségi h i 
vatalban a hivatalos órák alatt
kérhetik az erkölcsi bizonyítvá
nyok kiadását.
Egyhangúlag beolvadtak
a volt szakszervezetek a Hi
vatásszervezetbe. F. hó 6-án
folytak le a végső tárgyalások
a Hivatásszervezet Komáromi
Csoportja és a vörös szakszer
vezetek között. Az értekezleten
szép számban megjelentek előtt
a Hivatásszervezet részéről Vida
István orsz. főtitkár és Lacsny
|ózsef ker. titkár, a munkásság
részéről Trencsik János tartottak
szép beszédeket. Ennek folya
mán kimondották a Hivatásszer
vezetbe való beolvadást.
Helyszini szemle a MABI
komáromi bérpalota építése
ügyében. Részletes tudósitásban
számoltunk be, hogy a komá
romi katasztrofális lakáshiány
enyhítése érdekében városunk
polgármesteie dr. Zsindely Fe
renc miniszterelnökségi állam
titkár, országgyűlési képviselőnk
támogatásával nagyvonalú tervet
indított el. A közérdekű munka
első
eredménye: a Magán
alkalmazottak Bizt. Intézet igaz
gatóságát sikerült megnyerni,
hogy hatalmas 3 4 emletes bér
házat építsen Komáromban. Dr.
Hindy Zoltán MABI vezérigaz
gató szakközegeinek kíséretében
pénteken Komáromban járt s
helyszini szemlét tartott az épít
kezési kérdés ügyében.

8428 a szavazók száma
Észak-Komárom városrészben
A komáromi választók névjegy
zékét most vizsgálja felül a város
központi választmánya. ÉszakKomáromban 8428 választó van.
Ez a szám még nem végleges,
mert 76-an fellebbezést jelentet
tek be.
Betörök jártak a tatai
plébánia épületébe. Keddről
szerdára virradóra betörtek a
tatai plébánia házába, honnét
élelmiszert és ruhaneműt vittek
el. A vizsgálat megindult.
Tüz. Kedden délután a
szőnyi határban Győri Lajos
gazdálkodó
komáromi lakos
szérűje kigyulladt s az alomnak
tartott mintegy 60 q szalmája
elégett. A kár 200 P-t meghaladja.

a Magyar Általános H i t e l b a n k k a l Budapesten.
Fiók:

KOMÁROMUJVÁROS.

Telefon 26.

Fonciére Általános Biztosító Intézet
Komárommegyei főügynöksége.

SPORT.

DEZSŐ

könyvkereskedésében Komárom,
Mussolini-ut 23. Telefon 461.

OyAC—KFC 2:0 (1:0).

Az elmúlt vasárnap Győr
ben lejátszott GyAC—KFC mér
kőzés a komáromujvárosi csapat
bizonytalanságát mutatta. Bár a
KFC
ügyes és agilis edzőjé
• • B H O B B
nek bő magyarázata után már
szebb eredményeket kellene elérni
a csapatnak vidéken is. De az
összjáték, ami mindig hiányzik,
Komároiini j városban,
tönkreteszi a legagilisabb játé
Mussolini-ut 13.
kost is. Ezúttal Radics, Bognár,
Gyönyörű kerthelyiség, moder
Kuthy,
Mészáros
tűntek k i .
nül berendezett éttermek és sö
Pedig
tizenegy
játékos
volt a
röző helyiségek. — Elsőrendű
KFC-ből
a
pályán,
tehát
négy
ételek. — Kitűnő italok. — Mér
sékelt polgári árak. — Menü
fecske nem csinálhat tavaszt.
rendszer. — Gondos kiszolgálás.
Több ambicót várunk, hogy ne
— Havi étkezőknek kedvezmény.
történjen ilyen vereség és leg
Cigányzene. — Társasebédek és
alább
a második helyen meg
összejövetelek
legalkalmasabb
helye.
adhassuk a helyet.

CORSO

étterem és söröző

Eladó.

Soproni VSE—KFC 4 1 ( l - l ) .

Madách Imre u. 1. sz. alatti 2
szobás komfortos ház, 2 hold
kerttel együtt jutányosán eladó.
Cim a lapunk kiadóhivatalában.

FlílHÓ

Komáromban
U l d U U . g y jókarban lévő
ház megfelelő lakásokkal és a
benne levő forgalmas
e

korcsmával eladó.
Felvilágosítás Dél Komárom,
Igmándi-ut 22. sz. a. nyerhető.

kivitelben, legolcsóbban

szerezhetők

Eredeti párisi

Eladó ház,.

' '- Csonka Zsigmond

mi m

A sszücsmunkát
zücsmunkát
O
Fazekas Lajos
női divattermében
szűcsmester
K o m á r o m , K l a p k a t é r 9.
készíti.

Saját pályáján szenvedett
vereséget a KFC csapata, amely
vasárnap a második felidőben
érthetetlenül összeroppant.
A
soproni csapat nagyszerű, tech
nikás, észfutballt játszott, minden
tagja lelkesen és jó érzékkel ke
zelte a labdát. A KFC-nél Tóth
Ivicsics, Ványa nyújtottak jó já
tékot, Vágvölgyi még ebben a
gyenge KFC-ben sem felel meg,
kerékkötője mindennek, Weititraub három gólban „benne"
v o l t ! Az egyetlen gólt Tóth sze
rezte. A KFC végre egy jó cen
tert hozhatott volna : miért kel
lett a leggyengébb Vágvölgyivel
kísérletezni annyi kudarc után ?
Bajnoki mérkőzés. F. hó
14-én délután 4 órakor a győri
I I . ker. SC. lesz a Komárom
ujvárosi FC ellenfele. Előtte 2
órakor a Hetényi SC—KFC I f j .
(Újváros) ifjúsági bajnoki mér
kőzés kerül döntésre. — Tekin
tettel a még mindig uralkodó
talajvizekre, az újvárosi pályát
használni nem lehet, a mérkő
zések a víztorony melletti pá
lyán lesznek megtartva.

be

I

Mussolini-ut 16.

A bank m ű k ö d é s e kiterjed a bankszakma m i n d e n
á g a z a t á r a : betétek; b e t é t k ö n y v e c s k é k r e é s f o l y ó 
s z á m l á k r a . É r t é k p a p í r o k vétele é s e l a d á s a . T ő z s d e i
m e g b í z á s o k l e b o n y o l í t á s a a budapesti é s külföldi
t ő z s d é k e n . K ü l - é s belföldi csekkek é s kereske
delmi utalványok b e h a j t á s a . Á t u t a l á s o k é s m e g 
hitelezések b e l - é s k ü l l ő i d r e . — K ü l f ö l d i pénzek
b e v á l t á s a m i n d e n k o r a hivatalos napi á r f o l y a m o n .

500/o-os kedvezményes utazási
igazolványok
már kaphatók:
HACKER

Telefon 94.

Szerződéses viszonyban

A Budapesti Nemzetközi
Vásár
1940. április 26-tól május 13 ig.

bundák,
kabátok,
kosztümök
2
és ruhák
a legszebb

Komárom, Baross-utca 7.

8

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

fl

Komárommegyei Hitelbank R. T .

5 7 5 n öl területen épült jó
karban lévő ikletház, mely
2 szoba, előszoba, konyha
és raktárhelyiségekből áll,
szabad kézből eladó.
Cim
a kiadóhivatalban.

Komárom tlij. szab. kir. város
polgármestere.
6018il940. szám.

Kivonatos
Versenytárgyalási hirdetmény.
Komárom t h j . szab. kir. város
polgármestere a kezelése alatt álló
utak építéséhez és fenntartásához az
1940. évben szükséges útépítőanyagok
úgymint
kőanyagok,
bitumen és
aszfeUmostix
szállítására nyilvános versenytárgyalást
hirdet.
Az ajánlatokat f. évi április hó
26-án délelőtt 11 óráig kell a városi
iktatónál benyújtani. A felbontás az
érdekeltek előtt ugyanaznap déli 12
órakor fog megtörténni a polgármes
teri hivatalban.
A bánatpénz 2 (kettő) o/ .
A részletes hirdetmény, ajánlati
űrlap és költségvetés a polgármesteri
hivatalban a hivatalos órák alatt meg
tekinthető és ivenként 0.20 P, összesen
1 P. térítés eilenében megszerezhető.
Postai megküldés a térítési összeg és
válaszboríték beküldése mellett kérhető.
Komárom, 1940. március hó 6.
0

Alapy Gáspár sk.

ni. kir. kormányfőtanácsos,
polgármester.

Értesítem a n.é. baromfitenyésztő
közönséget, hogy tekintettel a
nagy keresletre

naposcsibe
rendeléseket április 15-ig meg
hosszabbítottuk. Ezen idő után
rendelést nem fogadunk el. A
naposcsibe ára 40 f. drb-kint.
Keltetőtojás kapható, darabja 20
fillér. Tenyésztett anyagunk fe
hér Leghorn, az 1939. évi nem
zetközi kiállításon többszörösen
díjazott.
Buday Istvánné és Társa
Komárom, szőnyi-vámház.

Egy modern ház
gyümölcsös kerttel együtt

e l a d ó

Komáromujvárosban.
Cim a kiadóhivatalban.
Felelős kiadó :
CZIKE IMRE.

Nyomatott Hacker Dezső
könyvnyomdájában Komárom,
Mussolini-ut 23.
Felelős vezető: Hacker Dezső.

