
II. évfolyam 21. szám. Ara 20 fillér. Komárom, 1940. május 25. 

ELŐFIZETÉSI ÁR 
Egész évre 8 P. Negyedévre 
Félévre 4 P. Egyes sz ; im ára 

Megjelenik minden szomoaton. 

2 P. Í| Felelős szerkesztő: 

20 HU. II PATHÓ GYULA 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 461. 

Hirdetések dijszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

Hősök napján. 
Emlékezzünk és emlé

keztessünk. — Ha valamikor, 
akkor ma van erre igazán 
szükség, amikor a s z ö v e v é 
nyes v i lághelyzetben nehéz, 
komoly időket élünk s csak 
a feléledt és életbekapott 
magyar géniusz segíthet 
rajtunk. Forduljunk vissza 
apáink kemény, büszke mi
litarista szel leméhez, az er
kölcsi erőt termelő, hősi 
tradíciók ápolásához, ez 
mutat nekünk utat a jö
vendőhöz , amelynek viharai
ban csak a megújhodott, 
magyar katona-lélekkel ál l
hatunk helyt. 

Elzarándoklunk a Hősök 
emlékmüvéhez. Kegyelettel 
adózunk nemzeti névtelen 
nagyjainknak, kik a v i lág
háború öldöklő harcaiban a 
csodával határos bá torság
gal, e lszántsággal , v i tézség
gel szálltak szembe az el
lenségnek. Reszkető szívvel , 
magábaszál lott , érző lé lek
kel átéljük a mult nagy ese
ményeit . Megelevednek előt
tünk a Kárpátok bércein, 
a krasztok sziklái között, 
Doberdó kőrengetegeiben, 
Wohin ia síkságain, lengyel
orosz dombhátain, TagUa-
mentó és Piave partjain 
diadalmasan megvívot t csa
ták halálborzalmai. Az örök 
magyar gondolat szól hoz
zánk a kegyelet e szent ün
nepén. Felénk zokog a fá j 
dalom véreink elvesztése 

miatt, de intő és követendő 
példákban biztató fényárt is 
szór, a halott sereg hősi 
szelleme lelkünkbe költözik 
és elvezet bennünket az uj 
honfoglalás győzelmes di
csőségéhez. 

Magyar Tes tvé rek ! L e 
gyen nekünk a „Hősök 
napja" élő nagy tanulság 
az á ldozatos hazafiság mel
lett. Nemzeti hőseink emlék
müvénél emlékezünk és nem 
feledjük, hogy a nagy poli

tikában akármit terveznek, 
akármit Ígérnek, örök igaz
ság az, hogy jaj a legyő
zötteknek, jaj a védtelennek 
s ma is, a jövőben is a 
végső fokon mindig a ha
talmat jelentő harci készség 
fegyverek beszélnek. Előt
tünk a felemelő példa, m ö 
göttünk a trianoni béke gyil
kos t a n u l s á g a . . . Az euró
pai viszál ma újra válaszút 
elé állit. Az uj idők ismét 
nagy tetteket követelnek. 

98 százalékban állapították meg 
Komárom város 1940. évi pótadóját. 

Rendkívüli városi közgyűlés. 

Komárom thj. szab. kir. 
város törvényhatósági bizottsága 
május hó 22 én, szerdán délután 
4 órakor rendkívüli közgyűlést 
tartott Nagy Nándor főispán el
nöklésével. A rendkívüli közgyű
lésen a kinevezett törvényható
sági bizottsági tagok igen kis 
számban jelentek meg dacára, 
hogy igen foi.tus ügy az álta
lános kereseti adó és a városi 
pótadó kulcsának ujabb megál
lapítása, a közgyűlés egybehivá-
sát nagyon is szükségessé tette. 
A közgyűlés megtartása ugylát-
szik a bizottsági tagok egyik ré
szét nem nagyon érdekelte, az 
adófizető polgárságot közelről 
érintő kérdés tárgyalása mintha 
közömbös lenne. 

A pénzügyi bizottság és a 
kisgyűlés részleteiben már ked
den letárgyalta az ügyet, igy a 
szerdai közgyűlés alig vett fél 
órát igénybe. 

A „Hiszekegy" elmondása 
után Nagy Nándor főispán sze
retettel köszöntötte a törvényha

tóság megjelent tagjait s a rend
kívüli közgyűlést megnyitotta. 

Friedrich János számvevő
ségi főtanácsos, mint előadó is
mertette a polgármesternek a 
miniszterközi bizottság ellenőrző 
munkájáról szóló jelentését. A 
város 1940. évi költségvetést 
előirányzatát miniszterközi bi
zottság vizsgálta felül A szak
bizottságban dr. Cserny István 
belügyminisztériumi titkár veze
tésével Hody Sándor belügymi
nisztériumi számvevőségi főta
nácsos, dr. Szendy Tibor pénz
ügyminiszteri titkár, továbbá 
Friedrich János számv. főtaná
csos működtek közre s a költ
ségvetésen a legszigorúbb taka
rékosság elvét érvényesítették, 
ugy hogy jelentékeny törlések 
eszközlésével a pótadó kulcsát re
dukálni lehetett. Indítványozta te
hát, hogy a városi pótadó kulcsát 
újból és pedig 98 százalékban 
áliapitság meg, az általános ke
reseti adókulcsot pedig 6-ról 7 
százalékra emeljék fel. A pótadó 

kivetésnél ez ujabb megállapítás 
27 százalékos csökkenést, az 
általános kereseti adónál pedig 
1 százalékos emelkedést jelent. 
A javaslat elfogadása — hang
súlyozta — nem jelent terhet az 
adófizető polgárságnak, mert az 
általános kereseti adó emelke
dése csak látszólagos. A törvény 
ugyanis ugy rendelkezik, hogy 
az általános kereseti adófizetők 
a 6 százalék mellett 2 százalék 
inségjárulékot is tartoznak fizetni, 
akik pedig 7 százalék ált. kere
seti adót fizetnek, azoknak csak 
1 százalék az inségjárulék. Az 
általános kereseti adófizetőket 
sérelem nem éri, mert 6 vagy 7 
százalék megálhpitás dacára is 
az inségjárulékkal együttesen 8 
százalékot kell fizetniök. 

A közgyűlés a polgármes
teri jelentést tudomásul vette és 
a pótadó kulcsát valamint az 
ált. ker. adót újból, a javaslat
nak megfelelőieg állapítottak 
meg. 

Több tárgy nem lévén az 
elnöklő főispán a közgyűlést 
bezárta. 

Hősök 
v a s á r n a p j a 
Ünnepség a hősi emlékmii előtt. 

Minden esztendőben má
jus hó utolsó vasárnapján méltó 
kegyelettel emlékezik az ország 
népe a világháború hőseire, 
azokra a vitéz katonákra, akik 
életüket, vérüket adták a hazá
ért, a szebb, a boldogabb ma
gyar jövendőért. Ezidén május 
26-án lesz a hősök vasárnapja, 
melyet Komárom is hősei em
lékének szentel. 

Délelőtt fél 12 órakor a 
hősi emlékmű előtt (Komárom-
újváros, Hősök-tere) Komárom 

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, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 



2. oldal. Uj Komárommegyei Hirlap. 1940. május 25. 

Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

katonai és polgári hatósága ke
gyeletes ünnepséget rendeznek 
a következő műsor ra l : 

1. Hiszekegy : játsza a ko
máromi m. kir. 22. honv. gy. e. 
zenekara. 2. Kossányi József 
„Regösének" szavalja a szerző. 
3. ünnepi beszéd : mondja Fad-
gyas Aladár ág. h. ev. lelkész. 
4. Szózat énekl i : a Komáromi 
Dalegyesület Énekkara. 5. Az 
emlékmű megkoszorúzása. 6. 
Himnusz : játsza a komáromi m. 
kir. 22. gy. e. zenekara. 7. Tisz
telgő elvonulás a szobor előtt. 

Felkérjük a háztulajdono
sokat, hogy házaikat e napon 
nemzeti lobogóval lobogózzák fel. 

Itt a Máv nyári 
menetrendje. 
Az Uj Komárommegyei 

Hirlap mai száma részletesen 
közli a Máv nyári menetrendjét, 
mely május hó 18-án, szom-
batrol-vasárnapra lépett életbe. 
Az uj menetrend Komarom szem
pontjából több jelentős ujitást 
vezet be. 

A megnagyobbodott Ko
márom uj vonatpárt kapott a 
Budapest-Komárom déli pu. vi
szonylatban. Az uj személy vo
nat Budapest keleti pu.-ra na
ponta 19 óra 20 perc-kor indul 
és Komárom déli pu.-ről 21 óra 
51 perc-kor érkezik. Visszafelé 
Komárom déli pu-ról 3 óra 50 
perckor indul és Budapest keleti 
pu.-ra 6 óra 37 p.-kor érkezik. 

A 9 órás győri személyvo
nat helyett 9 óra 52 p.-kor in
dul az uj vonat Hegyeshalomig. 

A dunaalmási fürdővonat 
ismét megindul. Komáromba 7 
óra 51 p.-kor érkezik és délu
tán 15 óra 35 p.-kor indul. 

Esztergom felé reggel 6 óra 
56 p.-kor egy uj vonat indul, 
melynek csathikozása van Ke-
nyérmezőmajoion át Budapest 
nyugati pu.-ra. 

Székesfehérvár felé is egy 
vonatpárral bővült a személyvo
natok száma, minek következté
ben az érkező- és induló vona
tok közötti nagy időkülömbség 
megszűnt. 

Dunaszerdahely és Érsek
újvár felé szintén bővült a sze
mélyvonatok száma s igy min
den irányban közvetlen csatla
kozások létesültek. 

A MÁV igazgatósága a va
súti kocsipark bővítésével kap
csolatban érdekes újítással igyek
szik a közönség kényelmes uta
zását elősegíteni. Uj vasúti sze
mélykocsikat gyártanak, me
lyeknél a harmadosztályú kocsi
kat is erős rugózással és hőr-
párnázattal szerelték fel. Az uj 
kocsik a budapest—szombathelyi 
vonalon már közlekednek is. 

Május 26-án 

Katolikus nap Komáromban. 
Katolikus Lányok Szövetségének zarándoklása az 

újvárosi uj templomhoz. — A komáromi Kat. Akció 

ünnepsége. 

Komárom katolikus társa
dalma lélekemelő, nagysza
bású ünnepségekben vesz részt 
május hó 26-án, vasárnap. A 
Katolikus Lányok Szövetsége 
(KALÁSz) a komáromi esperes
kerület területén és a felszaba
dult országrészen működő leány
köre ezen a napon zarándokol
nak el Komáromba, és itt 
nagygyűlést és igen érdekes kö
zös bemutatót tartanak. Ugyan
csak ezen a napon az ó-komá
romi Kat. Akció is megrendezi 
szokásos évi katolikus napját a 
Katolikus Legényegylet helyisé
geiben. 

A KALÁSz leánykörei : Ács, 
Bana, Gönyü, Mocsa, Nagyig-
mánd, Szőny, továbbá Andok, 
Csicsó, Kolozsnéma, Komárom-
füss, Naszvad, Tornóc, Udvard, 
Zsitvabesenyő és Kurtakeszi köz
ségekből mintegy 500 taggal 
képviseltetik magukat a komá
romi Katolikus Leánynapon s a 
következő műsorral rendezik 
meg első nagy táborozásukat. 

Délelőtt. Érkezés 8 óra kö
rül a déli pályaudvarhoz. — 
Körmenetben bevonulás a Jézus 
S/ive uj templomhoz. — három
negyed 9 órakor prédikáció, 
szentmise és közös szentáldozás. 
— Negyed 11 órakor díszköz
gyűlés az újvárosi zárda iskola 
udvarában. Fél 12 órakor kivo
nulás és részvétel a városi Hő
sök ünnepségén. 

Délután. Fél 3 órakor a 
Leánykörök közös bemutatója a 
zárdaiskola udvarán. 1) Dalos 
felvonulás, -2) Kalász Jelige el
éneklése, 3) Luczenbacher Rita 
központi vezető beszéde, 4) Nép
dalokot énekel a gönyüi Leány
kör, 5) Tánc. Bali megnyitó. 
Előadja az udvardi Leánykor. 
6) Játék. Bemutalja az ácsi 
Leány kör, 7) Népszokás. Nasz 
vadi lakodalom. Előadja a na.sz-
vadi Leánykor, 8) Karének, ká
nonok. Előadja a komáromfüssi 
Leánykör, 9) Szavalókórus. Elő
adja az ácsi Leánykör, 10) 01-
tárépités. Előadják a jelenlevő 
Leánykörök, 11) Bezáró beszéd, 
12) Pápai himnusz. 

Átvonulás ó-Komáromba, 
maid a Szent András templom

ban litánia és Gregorovich Lipót 
esztergomi kanonok üdvözlő be
széde. 

A Leánykörök nagy bemu
tató ünnepségeire minden érdek
lődőt szívesen lát és szeretettel 
hiv a KALÁSz Komárom espe
reskerületi vezetősége. A belé
pésre jogosító jelvények á r a : 
elővételben 30 fillér, a bemutató 
napon 50 fillér. Jelvények elő
vételben a plébánia hivatalok
ban szerezhetők be. 

Az ó-komáromi Kat. Akció 
szokásos Katolikus Napjának 
műsora : 

Délelőtt: Az összes templo
mokban szentmisék a rendes va
sárnapi időrendben. Utánna ado
mánygyűjtés a templomok elő
csarnokában. 

Délután : 5 órakor ünnepi 
műsor a Kat. Legényegylet szék
házában (Br. Eötvöt-u.) : 

1. Induló. Játssza a gim
názium zenekara, Krizsán József 
zenetanár vezényletével. 2. Léh-
mann—Sendlein: Isten és az 
Ember. Drámai költemény fény
játékkal. Előadják a D L és K I O E 
tagjai, zongorán kisér Sendlein 
János karnagy. 3. ünnepi be
széd. Mondja Szunyogh Xavér 
Ferenc dr., a cseh uralom alatt 
Komáromból kiüldözött népszerű 
budapesti bencéstanái, jeles egy
házi szónok. 4. Sendle in-Tamás: 
Ünnep. — M. Reger. Mária böl
csődala. Énekli Szurmay Mária. 
Zongorán kiséri Sendlein János 
karnagy. 5. Babatánc. Tündér
tánc. Kisszakácsok. Előadják a 
Simor-zárda iskola növendékei. 
6 Honfoglalás. Jelenet. Előadják 
a Majláth-iskola tanulói. 7. Men
delssohn : Adante religioso. He
gedűn játssza Karner Olga IV. 
o. pol. isk. tanuló. 8. Jézuska 
lilioma. Színmű. Előadják a 
leánykongreganisták. 9. Magyar 
nemzeti négyes. Bemulatják az 
állami polgári leányiskola nö
vendékei. 10. Keresztút. Dramo-
lett egy felvonásban. Előadják a 
K L E műkedvelői. 11. Himnusz. 
Énekli a gimnázium énekkara 
Szünetekben a gimnáziumi zene
kar játszik. 

Mórocz Péter 
Komárom, Nádor-u. 15. Telefon 44. 
Rádió-, villany- és műszaki szaküzlet. 

C O R D A T I C autógumi, RIV golyóscsapágyak, a világ
hírű S T E Y R - P U C H motorkerékpárok, segédmotoros 
kerékpárok és rendes kerékpárok, a C O N T I N E N T A L 
írógépek és P F A F F varrógépek 

körzetképviselete. 
A PÁTRIA gramafonlemez újdonságok és egyéb gyárt
mányok is, valamint az összes cikkek nagy választék
ban raktáron. 

Villanyszerelés ! Javitó műhely ! 

N é h á n y s z ó 
a komáromi Dunapartról. 

Duma — hiába való be
széd, az volt elég, de városszé
pítő, tervszerű építőmunka a 
Dunaparton, az legkevésbé. Mi 
komáromiak — ugy látszik — 
természetadta szépségeinket nem 
tudjuk értékelni eléggé, évtize
des elhanyagoltságában, elha
gyatottságában hagyjuk legérté
kesebb kincsünket: a komáromi 
Dunapartot. 

Nemtörődömségünk azt ered
ményezi, hogy a legforgalma
sabb, legreprezentativabb he
lyünk, a kis híd dunaparti része 
vásáros bódékkal van teli, kör
nyékén kukoricaszáriló faléc tá
kolmányok éktelenkednek, olaj, 
petróleum rakodó-telep rontja 
ott a szemet. Szegény idegen, ha 
a varosunkba lép, gyönyörű vé
leményt alkothat rólunk. 

Á hatalmas szép sétatérről 
Dunapartot megközelíteni nem 
lehet. Vasrácson át távolból néz
hetjük csak a viz tükrei, ha a 
fel burjánzott gaz kilátásunknak 
útját nem szegi. Kikötő lett a 
Vag-torkolatáig nyűlott szép sé
ta helyből feleslegesen, holott bő
ségesen elegendő volna kikötő
nek a kis Dunaág felsőrészének 
partmenti területe. 

Az Erzsébet-szigeti sétahely. 
Ideálisabb, szebb sétahely el 
sem képzelhető. De nem a mai 
állapotában, mikor utai porosak, 
piszkosak, gazosak, rendezetle
nek. Idegenforgalmi jelentőségé
nél fogva kihangsúlyozzuk a két 
hid közötti rész sivárságát, amely 
közbotránkozás tárgyát képezi. 
Tűnjenek el onnan a portsiállitó 
homok és kavicshegyek, a sok 
szemét, piszok, legyen a leggon
dosabban ápolt útvonal, park a 
hely, legyen városszépítésünk 
hirdetője. 

A újvárosi Dunapart-ról 
sem tudunk szépet, jót említeni. 
Itt is a legsötétebb Ázsia ural
kodik. Pedig széppé lehetne 
tenni, dacára, hogy vörösföld 
rakodónak is használják a helyet. 
Példát mutat a révkapitányság, 
a hídfőnél végzett ízléses kerté
szeti munkájával, A vasút a 
kincstár is követhetné ez előljáró 
dicsérendő munkát. 

Mily élvezetes sétaút ve
zethetne Koppánmonostorra , ha 
városszépítő, városfejlesztő prog
ramba egy ut kiépitését is tervbe 
vennénk. Friss, üde levegő, be
szélő táj gyönyörködtetné a Kop
pánmonostorra kiránduló komá
romi nyaralókat. 

'Tudjuk, hogy anyagiakban 
nagyon szűken vagyunk. Mégis 
foglalkozni kell a kérdéssel. 
Tervszerűen lépésről lépésre kell, 
haladnunk hogy Pozsony, 
Esziergom, Szob, Vác, Budapest 
stb. dunamenti városok mellett 
a komáromi Dunapart méltó 
helyet foglalhasson el. 

Elköltözés miatt 
egy kétpár evezős sport
csónak e l a d ó . Cim a 
kiadóhivatalban. 

m ^arS/ft Észak-Komá-
a u i ^ romban, Mes

ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép 
beltelekkel. 
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HÍREK 
Esztergom vármegye 

megfesteti Radocsay miniszter 
arcképét. Esztergom vm. kis-
gyülése május havi ülésén egy
hangúlag elhatározta, hogy dr, 
Radocsay László igazságügymi
niszter, a vármegye érdemes volt 
főispánja arcképét megfesteti. 

Uj vitéz. Az Orsz. Vitézi 
Rend tagjai sorába iktatta a vi
lágháború kiváló hős v i tézét : 
dr. Rády (Ralovich) Ödön vár
megyei tiszti főorvost. Az uj vi
téz május 15-én szerdán tette 
le a vitézi esküt a vármegyehá
zán, a vármegyei vitézi székka
pitány kezébe. 

Szentségitnádási nap. Az 
újvárosi egyházközség május 
26-án, vasárnap egésznapos 
szentségimádási napot tart a Jé
zus Szive templomban. Reggel 
6 órakor szentségkitétel és csen
des szentmise, délután 4 órakor 
rózsafüzérájtatosság lesz, majd 
a 7 órai májusi litániával vég
ződik a szentségimádás. 

Kinevezés. A belügymi
niszter Csütörtöki Lajos volt 
cseh-szlovák államrendőrségi al
kalmazottat magyar J<ir. rendőr
ségi segédhivatali segédtisztnek 
kinevezte. 

Felvételi ünnepség a 
Mária-kongregációba. Az ú j 
városi Mária-kongregáció mind
két tagozata május 19-*n tartott 
tagfelvételi szertartást a Jézus 
Szive templomban a májusi l i
tániával kapcsolatban. 

Népvédelmi e lőadás. Ma, 
szombaton este a Jókai Közmű
velődési és Muzeurn Egyesület 
rendezésében dr. Kovrig Béla, 
miniszteri tanácsos, egyetemi 
magántanár f. evi május hó 25-én, 
szombaton este 8 órakor a Kul
túrpalota nagytermében „Magyar 
Népvédelem" cimmel előadást 
tart. Hazánk 20 éves népvédeimi 
és szociális törekvéseit, valamint 
ilyen irányú alkotásait ismertető 
előadásra külön felhívjuk olvasó
közönségünk figyelmét. Belépő 
dij nincs. 

Az újvárosi K F C juniá-
Hsa. Komáromujváros neves 
sportegyesületének választmánya 
elhatározta, hogy június hó 9-én 
juniálist rendez a Jókai-liget 
gyönyörű fás parkjában. A ju
niális nagyszabásúnak ígérkezik. 
A rendezés munkájában máris 
40 tagu hölgy gárda és 60 tagu 
férfi rendező serénykedik. A 
kedves nyári mulatság a két 
városrész lakosságának egyik 
legnagyobb nyári társadaími 
eseménye lesz. 

Összeirás az OTI-nál. 
Részben az OTI biztositottak 

A K N A 
kereskedelmi képviseleti iroda 

KÁRÁSZ JÁNOS, KOMÁROM 
Jókai-utca 2 1 . — Telefon: 316. 
Postatakarékpt. [csekk sz.: 71.084. 

létszámának az utóbbi időben 
bekövetkezett nagyarányú emel
kedése, részben pedig a biztosi
tottak időközi vándorlása szük
ségessé tette, hogy az Országos 
Társadalombiztositó intézet ú j 
ból megállapítsa azt, hogy az 
e gy- e gy orvosi körzetben hány 
biztosított lakik. A legutolsó 
összeirás 1936-ban volt. 

Megindult a hajójárat 
Gönyü és Győr között. A 
MFTR személyhajójáratok Gönyü 
és Győr között f. hó 25-én, 
szombaton a kiadott menet
rend szerint szintén megindul
nak. Ezek a járatok csatlakoz
nak a Budapest—Révkötvényes 
között már közlekedő személy-
hajókhoz. — MFTR zsebme
netrendet, amely tartalmazza az 
összes hajójáratokat, menetdija
kat és egyéb hasznos tudniva
lókat, az állomásfőnökség érdek
lődőknek készséggel és díjtala
nul ad. 

Irodalmi és művészi est 
Komáromban. A Dunántúli Köz
művelődési Egyesület Nagy Nán
dor főispán, Reviczky István 
alispán és Alapy Gáspár m. kir. 
kormányfőtanácsos, polgármes
ter fővédnöksége mellett június 
2-án este 8 órai kezdettel a Kul
túrpalotában Jókai irodalmi- és 
müvészestet rendez. Az est mű
sora keretében Feszty Masa 
emlékezik Jókairól és több neves 
fővárosi művész fog szerepelni. 
A megnyitó beszédet Reviczky 
István alispán, a záró beszédet 
Alapy Gáspár kormányfőtaná
csos, polgármester mondja. A 
ritka művészi est iránt általános 
nagy az érdeklődés. 

A tatai járás a villamo
sítás mintajárása. A kornak, a 
haladásnak szavát megértve a 
villamosítás terén elöl jár vár
megyénkben a tatai járás. Már 
csak 6 községe van, amely a 
villamosításba nincs bekapcsolva, 
E 6 község, névszerint: Agostyán. 
Dunaszentmiklós, Naszály, Vértes-
szöllős, Gyermely és Szomor kora 
tavasszal kivétel nélkül hozzá
járultak a villamosításhoz, A 
helyszíni felmérések már folya
matban vannak s az idén az 
összes munkákat befejezik. 1940. 
évben tehát a tatai járás össze ; 
községei villamosítva lesznek. 

Baleset. Fodor József 12 
éves tanuló játék közben oly 
szerencsétlenül esett el, hogy 
bal felső karja eltörött. Első 
segélyben Kiss Lajos dr. ny. 
törzsorvos részesítette. Az azon
nal megérkezett mentőink a ko
máromi közkórházba szállítottak. 

Jubileum. A róm. kat. 
Egyházi Énekkar (észak) június 
9-én ünnepli fennállásának 50 ik 
évét. amelyet nagyszabású temp
lomi hangversennyel kivan meg-

Köszénbányák, gázmüvek, koksz — 
ALFA separátor R. T„ mezőgazda
sági gépek képviselete és lerakata. 

házhoz szállítva 
legolcsóbban kaphatók. 

ünnepelni június második vasár
napján délután 5 órakor. A 
teljes műsorról a legközelebbi 
számunkban fogunk beszámolni, 
most csak annyit, hogy sikerült 
két hírneves földinket, Farkas 
Márta hegedümüvésznőt és 
Schmidhauer Lajos orgonamű
vészt a közreműködésre meg
nyerni. Az énekkar, amelynek 
vegyeskara tulajdonképpen fél 
éve alakult újból meg, minden 
igyekezetével és lelkesedésével 
hónapok óta ezen hangverseny 
művészi sikerén fáradozik és az 
egyházi zeneirodalom kiválósá
gait szeretné bemutatni. Kérjük 
Komárom keresztény társadalmát, 
hogy jöjjön el erre a jubileumi 
hangversenyre. 

Őszint igaz 
részvéttel érte-Joó István 

sültük, hogy Joó János ny. várm. 
árvaszéki nyilvántartó életének 
79-ik évében hosszas betegség 
után május hó 17-én visszaadta 
nemes lelkét Teremtőjének. E r 
délyből származott Komáromba 
a megboldogult s itt mint társa
dalmunk ériékes, hasznos és 
munkás tagja csakhamar általá
nos tiszteletet, szeretetet vivott 
ki magának. Okleveles gazda 
létére fáradhatatlan agilitással 
vett részt minden mezőgazda
sági megmozdulásban. Sok szak
cikke és mezőgazdasági előadá
sai oi szagosán ismerté tették 
nevét. Mint kiváló méhész nagy 
szaktekintélynek örvendett. Ké
sőbb a vármegye megválasztotta 
árvaszéki nyilvántartónak, mely 
állásában lelkiismeretes, köteles
ségtudó jó munkát végzett. Bátor, 
gerinces magyarságáért a csehek 
őt sem tűrték állásában s csekély 
összegű nyugdíjjal állították félre. 
A magyar kisebbségért még lel
kesebben dolgozott. Kitűnő ze
nész volt, képzett hegedűs, a 
dalegyesület zenekarának, Komá
rom vonós négyesének értékes 
nélküzhetetlen tagja. Több esz
tendőn át a városi zeneiskola 
hegedű tanszakán is működött, 
mint kiváló oktató. Kihűlt ham
vait május hó 19-én, vasárnap 
d. u. 5 órakor a ref. temető ra
vatalozójából igen nagy részvét
tel temették el. Halálát gyászol
ják szerető hitvese szül. Mind-
szenthy Ilona, érte rajongó gyer 
mekei : Hona, várm. tisztviselő 
Mariska férj. Koczor Gyuláné, 
Leona, férj. Sasváry Karolyné, 
Endre, ref. ig.-tanitó és kiterjedt 
rokonsága. Áidás emlékére. 

A Komáromi Hite lszö
vetkezet vasárnap f. hó 19 én, 
saját helyiségében tartotta évi 
rendes közgyűlését az üzletré
szes tagok élénk érdeklődése 
mellett. Az évi üzleteredményről 
szóló jelentést, mely a szövet
kezet állandó, fokozatos fejlődé
sét igazolja, valamint a mérleg 
cs nyereség-veszteség számlát 
tudomásul vette, illetve elfo
gadta a közgyűlés. Elintézte a 
tiszta jövedelemről való rendel
kezést. A kisorsolt Fadgyas Ala
dár, Hanzmann József, Pap Mi
hály, Surúnyi Ferenc igazgató
sági tagokat egyhangúlag újból 
megválasztotta, az elhunyt Rész 
Róbert felügyelő bizottsági el
nök helyébe — kinek érdemeit 
jegyzőkönyvileg megörökíteni 
rendelte, — Jánossy Károly min. 
tanácsos, pénzügyigazgató egy-

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

Telefon 470. 

Máj. 25, 26, 27, 28, szombat-
vasárnap-hétfő-kedd i|47 és l|29, 
vasárnap még 215, 415 órakor is 
Huszka Jenő örökszép daljátéka 

Gül B a b a 
Magyar világhiradó. 

Vasárnap a 215 órai előadás 
mérsékelt helyárral 20—70-f-ig. 

Május 29-én, szerdán és 30 án, 
csütörtökön l|47 és i|29 órakor 

Két remek filmsláger 

Hurrá apa lettem 
és 

Egy eltévedt golyó 
Fox világhiradó. 

hangulag megválasztotta. Végül 
helyeslően tudomásul vette a 
közgyűlés a Keszeg és Molnár 
féle ingatlanok értékesítés. 

A taxisok emelték az 
ártarifát. Budapesten kedden 
lépett életbe az uj ártarifa, mely 
szerint 10—11 százalékkal emel
kedett a bérautó viteldíj. Győrött 
semmi változás nem állt be a 
szállítási tarifában, ugyanis a 
győri taxisok megvárjak az ár-
kormánybiztos generális intéz
kedését. Komáromban az éber 
taxisaink már sokkal türelmet
lenebbek, az első drágulási hirre 
40—80 százalékos áremelkedést 
hajtottak végre. Hatóságaink fi
gyelmét felhívjuk az önkéntes 
eljárásra, elvégre a közönséget 
kiuzsorázni talán még sem le
het büntetlenül. 

Befejezték a komáromi 
kézimunka és varrótanfolya
mot. A Komárom városi nép
művelési kézimunka és varró-
tanfolvam folyó hó 17-én ért 
véget. Ezzel kapcsolatban mun-
kakiállitás és záróünnepély volt 
a Király Püspök utcai munkás
otthonban, melyen megjelent vi
téz Szabó István kii. tanfelügyelő 
Wiesenbacher József törv. népm. 
titkár, állami iskolateiügyelő, a 
tanítványok szülei és hozzátar
tozói, továbbá a MANSz elnök
sége nevében Pupp Kovács Ele
mérné és Liszkay Eszter. A tan
folyam hallgatói igen szép el
méleti és gyakorlati bemutatót 
adtak a tanult anyagból. 

CORSO 
űmRBSBaBHBK&EBi 

étterem és söröző 
Komáromujvárosban, 

Mussolini-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. 



4. oldal. Uj Komárommegyei Hírlap. 1940. május 25. 

H á z h e l y e k 
az uj kat. templom körül 
előnyös fizetési feltételek 
mellett jutányos áron 

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komárommegyei H i t e i b a n k Rt-ná!, 
Komárom B a r o s s - u . 7. s z . 

M. kir. Allamépitészeti Hivatal 
Komárom. 

329011940. szám. 

Kivonatos versenytárgyalási 
hirdetmény. 

A komáromi m. kir. allamépité
szeti hivatal a guta—negyedi vicinális 
közút 0.0C0—2.000 km. szakaszának 
kiépítési munkáira 1940. évi június 
hó 10-én 11 ó rá ra nyilvános verseny
tárgyalást hirdet. 

Ajánlat csakis a hivatalos űrla
pok felhasználásával tehető. A részle-
letes hirdetmény, ajánlati űrlap, aj.in-
!ati költségvetés stb. a fentirt hivatalnál 
ivenként 50 fillérért beszerezhetők. 

Komárom, 1940. évi május hó 
20-án. 

M. kir. allamépitészeti hivatal 
Komáromban. 

A komáromujvárosi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

1174| 1940. tk. szám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Országos Falusi Kislakásépitési 

Szövetkezet budapesti (V. Nádor-utca 
28.) bej. cég végrehaj tatónak Vida Ka
talin jogutóda Vida Józsefné sz. Pén
tek Ilona végrehajtást szenvedő eilen 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtató kérelme 
következtében az 1881. XL. tc. 144, 
146, 147. §-ai értelmében elrendeli a 
végrehajtási árverést 4669 P. 45 f. tő
kekövetelés és ennek 1937. évi októ
ber ho 1-tól járó 6 o/0 törvényes leg
magasabb kamata 165 P. eddigi meg
állapított per és végrehajtási és az ár
verési kérvényért ezúttal megállapított 
*0 P. költség behajtása végett a Ko
máromi kir. járásbíróság területén levő 
Komárom thj. városban fekvő és a 
hetétszerkesztés előtt a szőnyi 1535 és 
1536. sz. betétben A f I., A + 1. sz. 
ilatt felvéve volt, most a komáromi 
784. sz. tkvi betétben levő és ezekkel 
azonos A f 1—2. sorsz. 1231, 1232. 
hrsz. alatt felvett K. 16. 17. szám alatti 
lakóházak, szántók és szőlők a Kis-
szönyi I. dűlőben fekvő és Vida jó 
zsefné sz. Péntek Ilona nevén alló in
gatlanokra, külön-külön 2500 és 2500 
P. kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1940. évi június hó 
19. napján délután 3 ó rakor a te
lekkönyvi hatóság helyiségében (Ko
márom, Beöthy-utca 15. sz. 6. ajtó) 
fogják metartani. 

Az árverésre kerülő ingatlano
kat a kikiáltási ár felénél alacsonyabb 
áron nem adhatók el. 

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

Komárom, 1940. évi március hó 
27-én. Szarka sk. kir. jbirósági elnök. 

P H A kiadmány hiteléül: 
Csabafi Imre kezelő. 

Felelős#kiadó : 
CZIKE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 

Felelős vezető: Hacker Dezső. 


