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ELŐFIZETÉSI AR 
Egész évre 8 P. Negyedévre 2 P. 
Félévre 4 P. | Egyes szám ára 20 HU. 

Megjelenik minden szombaton. 

h'elelös s z e r k e s z t ő : 

PATHÓ G Y U L A 

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

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

Megdöbbentő 
őszinteséggel mondott az el
múlt héten Petain tábornagy, 
Franciaország miniszterel
nöke rádióbeszédet. Meg
rázó szavai az országa, az 
egész világ elé tárták a 
francia nép hibáit, melyek 
nemzetének bukását ered
ményezték. Az élvezet felül
kerekedett az áldozatosság 
szellemén és mert túlságo
san kevés gyermekünk volt 
— állapította meg az ősz 
marsall, — a háborút el kel
lett vesztenünk. 

E döbbenetes szavak 
miiKlen népet és nemzetet 
megfontolásra intenek. 

Sok az élvezet, túlsá
gosan kevés a gyermek s 
ezeknek logikus folyománya: 
a gyenge nemzet és a túl
ságosan kevés fegyver..? ezek 
azok a kérdések, melyek 
bennünket is közelről érin
tenek. 

Családvédelemről, beszé
lünk nap-nap után népvédelmi 
vita foglalkoztatja ma az 
országgyűlést. Örömmel lát
juk az igyekvést, a kormány 
gazdasági segítséget nyújtani 
akarását. Sohasem volt job
ban szükség intézményes 
szociálpolitikára, mint ma, 
napság. Tevékeny szociál
politikát sürget az idő, a 
körülmény, az uj európai 
rend, a szociális átalakulás. 

De ez még mind nem 
elég. Ha igy haladunk, ha 
meg is lesz a szociális áldo
zatkészség, túlságosan kevés 
lesz a fegyverfogható kéz. 
Az Egyse, az Egyke még 

mindig veszedelmesen pusz
tít a magyar földön s az 
élvezet sokszor felülkereke
dik az áldozatosság szelle
mén. A családi élet is be
teges tüneteket mutat, vál
ságba jutott. Ezekről a be
teges közállapotokról beszél 
a nyomor, a lelki válság, az 
egyke, a felbontott házas
ságok. 

Lássuk a hibákat, tanul

junk belőlük. Erős, nagy lesz 
a magyar, a jövőjét nem kell 
félteni sfeleslegesséválikmin-
den intő szó ránk vonatkoz
tatása, ha hazánkban a nyo
mort szociális segítséggel 
megállítjuk, a lelkiválságot 
valláserkölcsi neveléssel meg 
szüntetjük, az egykének ha
dat üzenünk, a családot, a 
házasságot Isten oltalmába 
ajánljuk. 

A vármegye k ö z á l l a p o t a 
i i . 

(Folytatás.) 

Inségenyhi tés . 
A szigorú és tartós tél 

szükségessé tette a nyomorgó 
nincstelen családok támogatását 
a téli és koratavaszi hónapokban. 
E célra összesen 28.000 P-t hasz
náltak fel. A járásokban a szo
ciális teendőket a belügyminisz
ter áital kinevezett járási szo
ciális előadónő látja el a főszol-
gabirák felügyelete alatt. A vár
megyei közjóléti szövetkezet szer
vezése folyamatba tették s az 
inségenyhités gyakorlását uj ala
pokra helyezték. 

Idegenf oigalom. 
A belső vendég- illetve 

idegenforgalom fellenditése ér
dekében a már beszervezett D u 
naalmás, Tata, Neszmély, Kis
bér, Guta és Dunaradvány köz
ségeken kivül Somorja községe 
kapcsolódott be az Országos 
Magyar Vendégforgalmi Szövet
ség által képviselt mozgalomba. 

Utügyek. 

A törvényhatósági és v i c i 
nális közutak kielégitő állapot
ban vannak. Útjavítások, uj utak 
épitóse a tervek szerint folya
matban. Az árviz a közutakban 
nagyobb kárt nem tett. 

Mezőgazdaság. 
Vármegyénkben a őszi repce 

és őszizab vetések 80 százaléka, 
az őszi len vetések 100 százaléka, 
és az ősziárpavetések 50-60 szá
zaléka kifagyott. Ezeket a veté
seket ki kelleti szántani. A fagy
kár miatt 15 50 százalékos ter
méscsökkenés várható. A fagy 
az évelő növényekben, a szöllö-
ben, a gyümölcsösben, nemkü
lönben a vadállományban is nagy 
kárt tett. 

Az árviz 16.000 k. hold 
öszi vetés elpusztítását okozta. 
A vármegye területén cca. 3-
4000 k hold vizállásos terület 
vetetlen marad. Súlyosbította a 
helyzetet a katonakötelesek be
hívása. Mindazonáltal a tavaszi 
vetési munkák a lehetőség sze
rint befejeztettek oly módon, 
hogy a gazdák egymást kisegí
tették. 

Az állatárak emelkedtek. Ál
latállományban apadás mutatko
zik. Tenyészállatok beszerzésé
vel az állattenyésztés fejlesztése 
gyorsabb ütemben várható. 

Állategészségügy. 
A vármegye állategészség

ügyi viszonyainak rendezése a 
téli közgyűlés óta folyamatban. 
A hatósági tiszti orvosi személy
zetben változás nem volt. A h i 
vatalból jelentendő fertőző állat
betegségek általában szórványos 
jellegűek és jóindulatúak voltak. 

Iskolánkivüli népoktatás. 
A hosszú téli és tavaszi 

esték kihasználásával a népmű
velési munkát a felvett terveze
tek szerint hajtották végre. 
Ismeretterjesztő előadások, tan
folyamok voltak minden község
ben, pusztán, ahol legalább egy 
tanerővel biró iskola van. A nép
könyvtárak fejlesztésére is nagy 
gondot fordítottak. 

Vízügy, ármentesítés. 
A tél folyamán a győri m. 

kir . kultúrmérnöki hivatal több 
vízrendezési tervet készített. A 
tavasz beálltával azután a Csép 
majd a Czonczó patak meder
rendezése műveleteit kezdte meg. 
Ez a munka 15000 P költséggel 
és cca 30000 m3 föld elmozdí
tásával hajtatik végre. 

Az ármentesitésnek a ta
vaszi rendkívüli áradás nehéz 
munkát adott. Az abnormális 
vizemelkedésnek a Duna, Vág-
duna, Vág és Kisduua töltései 
nagyszerűen ellenálltak. Aggasztó 
volt a helyzet az ógyallai járás
ban a Nyitra és a Zsitva alsó 
folyásánál, különösen Martos 
községnél, ahol a töltések csak
nem alacsonyaknak, gyengéknek 
bizonyultak. A töltés elszakadása 
azonban itt sem fordult elő. A 
nagymennyiségű belvizek — le
vezető csatornák és sziva ; tyute-
lepek nemiévén méretezve — el 
borítottak Csiliz- és Csallóköz
ben mintegy 32000 k. hold te
rületet. 

A jelentés végül megemlé
kezik azokról a közéleti vezetők
ről, akik az átlagon felüli munka
teljesítményeik és érdemeik elis
meréseképen kitüntetésben része
sültek. 

É r e t t s é g i 
a komáromi főgimnáziumban. 

Két csoportban tettek éiett-
ségi vizsgát a komáromi bencés
gimnáziumban. Az A) csoport
ban a V I I I . a) osztályból jelent-

s 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 Felsődunántűli H A N G Y A Szövetkezet 
11-es sz. üz le tében Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! I 
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Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

kezett 28 leány és 14 f iu , össze
sen 42-en az intézet nyilvános 
tanulói, a B.) csoportban a V I I I . 
b) osztályból jelentkezett n y i l 
vános tanulók, továbbá egy ma
gántanuló és egy ismétlő érett
ségiző, összesen 45 f i u . 

A vizsgálatok Írásbeli része 
május 15., 16., 17. napjain voltak 
mind a két csoportnak hat tan
teremben. 

AZ A) csoport szóbeli érett
ségi vizsgálata Gidró Bonifác 
tihanyi apát, tanügyi főtanácsos 
elnöklete alatt és a kultuszmi
niszter képviseletében Kékessy 
János lévai áll. gimn. igazgató 
jelenlétében foi> t le a következő 
eredménnyel : 

Kitüntetéssel érett: Kocsis 
Olivér, Langscliadl Ilona. 

jelesen érett: Czuczor V i k 
tória, Méhes Mária, Nappel Anna, 
Pethes Endre, Schőn Katalin, 
Tóth János, Zámbó István. 

lót érett: Biró Ilona, Csal
lóközi Katalin, Csütörtöki Mária, 
Fél Erzsébet, Ivicsics László, 
Juhász Piroska, Kiss Nándor, 
Magyar Károly, Nagy István, 
Schwartzer Eleonóra, Steiner 
Erzsébet, Stranyovszky Jolán, 
Váczy Erzsébet. 

Érett: Ardó Alfréd, Ehren-
stein Edit, Falda Melánia, Hada-
nicli Kornélia, H ijas Mária, Her-
mann Aliz, Józsa Aurél, Kacz 
Iiona, Kecskés Sára, Langschadl 
Edit Mtte jovits Herta, Molnár 
Rozália, Szilárd Rózsa, Szokol 
Vale ' i t , Tomaschek Márta, Víz
vári isiván, Závoczki Ilona. 

J-ivitót szeptemberben 3-an 
tehetnek. 

A B) csoportról eredményt 
nem tundunk közölni, mivel 
érettségijük csak Te Deum után 
volt, június 24-28-án. Jövő szá
munk ad majd részletes tájé
koztatót. 

CORSO 
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. 

Szőnyön a Fő-utcában egy min
den célra alkalmas 

ü z l e t h e l y i s é g 
kiadó. Cim a kiadóhivatalban. 

Hozzászólás a 

középiskola létesítése kérdéséhez. 
Az érdekelt szülök leány

gyermekeiket még mindig nem 
irathatják be s járathatják Komá
romban leányközépiskolába, el
lenben vitathatják a kérdést, n y i 
latkozhatnak : a helyi viszonyok 
mellett milyen iskolatipusú leány-
középiskolában (gimnázium, lí
ceum, kereskedelmi) óhajtják 
tovább taníttatni gyermekeiket ? 

Miután uj iskola felállítá
sáról az eljövendő tanévben szó 
sem lehet, a kérdéshez a Tekin
tetes Szerkesztőség engedélyével 
a nagy nyilvánosság előtt szólok 
hozzá. 

A szülők és a város érdeke 
sürgősen azt követeli; hogy Ko
máromban egy állami f i u - és 
leány kereskedelmi középiskola 
létesüljön. Egyaránt szüksége 
van Komáromnak f i u - és leány 
kereskedelmi középiskolára, helyi 
viszonyokat tekintve ez nélkü
lözhetetlen, hiánya a közérdek 
szempontjából már is sok gon
dot okoz a város vezetőségének. 

Az ország nagymértékű ipa
rosodása, a mezőgazdasági ter
melésnek fokozódó intenzivitása 
kereskedelem részére ujabb fe l 
adatokat ir elő ; a zsidótörvény

nyel kapcsolatban a keresztény 
magyarságnak kell elfoglalni 
azokat a pozíciókat, amelyek az 
ország gazdasági érdekeit elő
mozdítani hivatottak. Erre pedig 
a legjobb kiképzést és az elő
készítést a kereskedelmi iskola ad. 

Az uj iskola fiutagozatának 
a benépesítése semmiképpen 
sem vonná más iskolák elnép
telenedését maga után, mivel a 
négy középiskola amúgy is túl
terhelt alsó osztályaiból kerül
nének ki néhányan s a falvak 
közönségének tehetősebb gyer
mekeit hozná városunkba, a 
leánytagozata pedig a szülők 
nagy többségének kívánságát 
érdekét elégítené k i . így aztán 
városunk uj intézménnyel, uj 
tipusu középiskolával lenne gaz
dagabb, amire feltétlen szüksége 
van. 

Fiu- és leánykereskuielmi 
középiskola felállításával bizto
sithatjuk fokozatosan kulturfe j -
lődésünket. Ez Komáromnak ér
deke, haszna s ha elmulasztjuk 
most az alkalmat, talán helyre
hozhatatlan hibát követünk el. 

Egy érdekelt szülő. 

Orvosi továbbképző előadás a közkórházban. 

A komárommegyei orvosok 
továbbképző egyesülete dr. vitéz 
Rády Ödön m. kir . vármegyei 
tiszti főorvos és dr. Király J ó 
zsef kórházi sebészfőorvos el
nöklésével június hó 22 én, 
szombaton délután fél 6 órakor 
tartotta ebben a tanévben uiulsó 
ülését a komáromi közkórház 
modernül felszerelt tüdőpavilon
jában. A z összejövetelen a vár
megye orvosai közül mintegy 
hatvanan jelentek meg. 

Dr . vitéz Rády Ödön vár
megyei tiszti főorvos nyitotta 
meg az ülést. Az Egyse, az Egyke, 
illetve a kevés gyermek vesze
delmére hivta fel az orvostársa
dalom figyelmét, rámutatott a 
népesedés szaporulatának, vagy 
csökkenésének nagy nemzeti je
lentőségére s felveti a kérdést, 
hogy mily erőt képviselhetne a 
magyar nemzet a Duna meden
céjében, ha az egészségpolitika 
tevékenység vágya ezen a téren 
teljesedésre menne. Kérte orvos 
társait, hogy minden működésü
ket ne egyéni szempontok, ha
nem a haza érdeke irányítsa. 
Beszélt még más aktuális orvosi 
kérdésekről s adott a közegész
ség körébe tartozó ügyekben fel-
világi'ásokat. 

Dr. Rigó Dezső, a kórház 

tüdőosztályának főorvosa tudo
mányos előadást tartott a T B C 
köréből. Nagy felkészültséggel a 
a tüdőfertőzés egyes kortünetét 
és kóros állapotát tette a vizs
gálódás tárgyává. Dr . Király J ó 
zsef főorvos komoly hozzászó
lása csak elmélyítette az értékes 
szakelőadást. 

Dr. Pataky László szülész
nőgyógyász főorvos „A vitami
nok és hormonok jelentősége a 
szülészetbenésnőgyógyászatban" 
cimen tartott nagy érdeklődés 
mellett előadást. 

Az évzáró tudományos ülést 
az Ács vendéglőben vacsora kö
vette, melyen az orvosok csa
ládtagjaikkal vettek részt. A ke
délyes esten részt vett még Alapy 
Gáspár m. k ir . kormányfőtaná
csos, polgármester is feleségé
vel. Dr . Király József főorvos 
mondott pohárköszöntőt, melyben 
üdvözölte a vendégeket, köszön
tötte a továbbképző kitűnő elő
adóit és nagy elismeréssel szólt 
dr . vitéz Rády Ödön vm. tiszti 
főorvosról, akinek kiváló műkö
désére már a belügyminisztérium 
is felfigyelt. Több felszólalás 
hangzott még el, majd a zene 
és jókedv tette hangulatossá az 
estet. 

A Komáromi Dalegyesület 
sikeresen szerepelt az Országos dalosversenyen. 

A m;igyar dal átfogó, nagy 
Ünnepe volt az országos dalos-
verseny, melyet a Magyar Da
losegyesületek Országos Szövet
sége Győrött rendezett meg. 

A dalosverseny hivatalos 

megnyitása előtt a városháza 
nagytermében díszközgyűlés volt 
amelyen az ünnepségen résztvevő 
dalosegyesületek vezetői vettek 
részt, köztük Komáromból Re
viczky István alispán, Fülöp 

Zsigmond kormányfőtanácsos, a 
Komáromi Dalegyesület elnöke, 
Kovács Tihamér, a dalegyesület 
ügyv. elnöke, Wiesenbacher Jó 
zsef vm. népm. titkár. A díszköz
gyűlést a Himnusz nyitotta meg, 
majd Ripka Ferenc Budapest 
ny. főpolgármestere, a dalos
szövetség elnöke, Koller Jenő 
Győr polgármestere, Eyssen T i 
bor min. tanácsos, a dalosszö
vetség ügyv. igazgatója, Tarczal 
Gusztáv, a Kassai Líra Dalkör 
elnöke beszéltek. Ezután a vá
rosház előtti téren folytatódott 
az ünnepség, majd este lanipionos 
felvonulások voltak s a koszo
rús leányok ablakai alatt csen
dültek fel a szebbnél-szebb ma
gyar dalok. 

A Komáromi Dalegyesület 
vasárnap reggel, a 6 óra 40 per
ces vonattal utazott Győrbe a 
dalosversenyre. Résztvett a da-
lostinnepi szentmisén", melyet 
Ragats Rezső dr. püspöki hely
ilök pápai prelátus pontifikált 
és közreműködött több fővárosi 
és vidéki neves férfi és vegyes-
karu dalát da. 

9 óra után kezdődtek a 
csoportversenyek. A Komáromi 
Dalegyesület az aranyérmes fér
f ikar i csoportba soroztatván, a 
bencésgimnázium nagytermében 
mérte össze művészi erejét, d a l -
kulturáját 20 országos hirü dal 
egyesülettel, köztük több gyári, 
nagyüzemi énekkarral, melyek 
70-90 taggal vonultak fel 

Komárom a sorsolás utján 
megejtett sorrendben negyedik
nek állt k i a pódiumra és 38 
énekessel Schmiedt Viktor kar
nagy higgadt, biztos vezénylésé
vel Lisznyai Szabó Gábornak 
„Debrecenben jártam" és Lányi 
Viktornak „A rózsabimbóhoz" c. 
müvét, az előbbit, mint kötött 
darabot, az utóbbit pedig mint 
szabadon választott kart adta 
elő művészi tökéllyel. A biráló 
bizottság, melynek országoshirü 
zenészek voltak a tagjai nagy 
megelégedéssel fogadta, Lányi 
zeneszerző külön elismeréssel 
köszönte darabjának szép elő
adását. 

Az étkezés okozott csak 
elégedetlenséget. A komáromi 
dalosoknak a Nádorváros egy 

Előfizetési felhívás. 
Mai lapszámunk utolsó 

ez évnegyedben, melyhez 
postautalványt mellékeltünk, 
miért is felkérjük t. vidéki 
olvasóinkat, hogy a csatolt 
postautalvány felhasználásá
val az előfizetési dijat pos
tán, a t. helybeli előfizetőin 
ket pedig, hogy személyesen 
kiadóhivatalunkhoz (Czike 
Pál és Társai könyvke
reskedés Komárom, Mus-
solini-út 23.) juttassák el, 
hogy a lapot nb. címükre 
akadálytalanul küldhessük. 

Előfizetési á r a k : 
Egész évre 8 P. 
Fél „ 4 P. 
Negyed „ 2 P. 

Hazafias tisztelettel: 
az Uj Komárommegyei Hírlap 

kiadóhivatala 

ÉL 
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A belügyminiszter jó

váhagyta a város 

költségvetését. 

külső vendéglőjébe kellelt k i 
menni a gyenge, nagyon is egy
szerű tömegebédért. 

5 órakor a Széchenyi téren 
szabadtéri díszhangverseny volt . 
A műsort a rádió is közvetítette, 
igy mindenkinek alkalma volt a 
hatalmas művészi énekhangver
senyben gyönyörködni. 

Este 8 órakor volt díszköz
gyűlés, melynek keretében h i r 
dették k i a versenyeredménye
ket és osztották ki a verseny
dijakat. A Komáromi dalegylet 
az ünnepi aktust nem várta be, 
az esti vonattal haza utazott, 
Fülöp Zsigmond m. kir . kor
mányfőtanácsos, elnök, Kovács 
Tihamér ügyv. alelnök és Kállay 
Endre kir . közjegyző képvisel
ték az eredményhirdetésnél az 
egyesületet. 

A díszközgyűlés lelkes ün
neplésben részesítette, tisztelet
beli tagokká választotta és dísz
oklevéllel tüntette ki azon da l 
egyesületi tagokat, akik a dal és 
muzsika szerelmeseként ötven 
évet töltöttek a dalkultura szol
gálatában. Komáromból Pathó 
Flóris dalegyesületi és Kóczián 
István Kat. Egyházi Énekkari 
tagot részesítetten i ly kitünte
tésben. 

Az eredmény hirdetés során 

A fiatal munkásréteget, a 
tanoncifjuságot a Katolikus Lá
nyok Egyesülete (DL) és a 
Katolikus Iparosifjak Országos 
Egyesülete (KIOE) Komáromban 
is szervezetbe tömöritette, hogy 
erkölcsi, szociális, kulturális és 
hazafias nevelésüket előbbre 
vigye, társadalmi helyzetüket 
biztos alapokra helyezze. Mi ly 
eredményes szervezési munkát 
végzett a két nagyhivatásu egye
sület, azt igazolják azok a lé
lekemelő ünnepségek, melyek 
június hó 23 án, vasárnap zaj
lottak le délelőtt a Szent András 
templomban és délután a Kato
likus Legényegyletben. 

Az ősi plébánia templom
ban 32 leány és 32 l iu tett fo
gadalmat, hogy felszentelt zász
lóik mellett kitartanak s kitűzött 
céljaik eléréséért lankadatlanul 
dolgoznak. Dr. Lestár István 
szentszéki tanácsos, prépost plé
bános tagavatási szertartás után 
magasan szárnyaló szívhez szóló 
beszédben szólt hozzájuk s is
mertette a magyar keresztény ifjú
ság küzdelmekkel teli életét, mely 
nem reménytelen, mert a zászló, 
mely alá ma odaáltak, utat, irányt 
mutat a szebb jövő elérésére. 

Szép és bensőséges volt a 
délutáni műsoros előadás is. A 
zsúfolásig megtelt teremben ott 
láttuk Alapy Gáspár m. kir . kor
mányfőtanácsos, polgármestert 
feleségével, Szegedi József posta
igazgatót feleségével, a komá
romi katolikus társadalom sok 
előkelőségét, a papságunk, a 
bencésrend több kitűnőségét, a 
DL és KIOK központi kiküldöt
teit. 

Forstner Margi t , a D L i f 
júsági elnöke mondott bevezetőt 
és üdvözölte a megjelenteket. 
Lechmann—Sendlein : „Isten és 

a Komáromot érdeklő aranyér
mes férfikari csoportban a cso
port győztese a Makói Belvárosi 
Református Énekkar lett. Első 
díjas a Wolfner Sportegyesület 
Dalköre. Első helyezést ért e l : 
a Salgótarjáni Acélgyári Olvasó
egyesület, a Budapest Székesfő
városi K T L , az Egresy önkép
zőkör, a Telefongyár, a Komá
romi Dalegyesület. Láng L. Gép
gyár R. T . Tisztviselői Sport 
Kör, Debreceni Máv. Egyetértés 
D a l - és Segélyegylet önképző
köre és a Magyar Vagon és 
Gépgyár Egyetértés Dalköre ver-
senydijulegy-egyhatalmas ezüst
serleget kaptak. A második he
lyezettek sorába maradtak: a szé
kesfehérvári, a bajai, a buda
foki, a DiósgyöriVasgyár, az 
óbudai, szolnoki és más elismert 
nagy tudású dalárdák. 

A Komáromi Dalegyesület 
a győri dalosversenyen sikerei
nek láncolatát ujabb, komoly 
eredménnyel gazdagította, az 
aranyérmes férfikari csoport első 
helyezettje lett, ami országos 
viszonylatban igen tekintélyes 
hely, az énekkultura egyik élén-
állóját jelenti. A sikerhez őszinte 
szívvel gratulálunk. — „Tovább 
e lőre ! " 

az ember" cimü drámai költe
ményét fényjátékkal a DL és a 
KIOE tag jói nagy sikerrel adták 
elő Sendlein János karnagy zon-
gorakiserete mellett. 

Pálos Ferenc dr. bencés 
tanár nagyhatású ünnepi beszé
det mondott. A Lélek és a Munka 
szoros kapcsolatát fejtegetve rá
mutatott a munka nemesítő ha
tására. 

Utánna Lehmann Imre, a 
KIOE fiatal, kitűnő vezetője is
mertette a két egyesület eddigi 
munkáját, elért eredményei. A 
hatásos műsor többi számai
ban Zachdr Imre szavalata, 
Forstner Margit és Bahorec Má
ria kedves jelenete, Skabla Irén 
ügves előadása, Bauer István, 
KIOE ifjúsági elnök és Muha 
Béla hatásos egyfelvonásos be
mutatója, továbbá a DL és a 
KIOE szavaló kórusa, végül Ba-
horecz Mária, Hegyvári Anna, 
Restár Irén, Sándorházi Anna, 
Tóth trzsébet és Vizkelety Mária 
remek tánca aratott sok sikert. 

A műsor után Kösler Hed
vig a D L országos főtitkára és 
Pfeifer László a KIOE központi 
kiküldöttje mondott köszönetet 
a vezetőknek és a tagoknak a 
sok szép eredményért. 

Az ünnepélyt éjfélig tartó 
tánccal lelkes hangulatban fe
jezte be az ifjúság. A felejthe
tetlen napot azután hálásan kö
szönték Somogyi Jolán áll. polg. 
isk. tanárnőnek, a D L vezetőjé
nek és Lehmann Imre, KIOE ve
zetőjének, kiknek fáradsága agi
litása eredményezte a sok sikert. 

ü 1 g\ /\ Észak-Komá-
M Z t f l t f U l O romban, Mes
ter u . 26. sz. alatti lakóház, szép 
beltelekkel. • 

! 

A folyó évi pótadó 98 szá
zalék, az általános kereseti adó 
7 százalék. 

F. hó 26-án érkezett le p o l 
gármesterünkhöz a belügyminisz
ter rendelete, amellyel jóváhagyta, 
illetve megállapította a város 
1940. évi költségvetését. 

A belügyminiszter a szük
ségleti részen törölt 94.719 pen
gőt, a fedezeti részen pedig 
49.411 pengőt, viszont emelte a 
költségvetés egyes tételeit. A 
szükségleti részen 50 020 P-vel, 
a fedezeti részen pedig : 56.700 
pengővel. 

Ezeknek a változásoknak 
figyelembevételével a város ház
tartási alapjának 1940. évi költ
ségvetését 

1,396 932 P szükséglettel 
1,223.684 P fedezettel és igy 

173.248 P hiánnyal állapí
totta meg. 

A pótadó százalékát 98 
százalékban, a kereseti adó szá
zalékát pedig 7 százalékban ál
lapította meg. A költségvetés 
ellen beadott felebbezéseket a 
belügyminiszter elutasította. 

A belügyminiszter leiratá
ban megállapítja, hogy a város 
háztartási helyzete igen súlyos. A 
kölcsönök rendkívül nagy terhet 
jelentenek a város háztartásában. 
A hitelügyi szolgálatra előirány
zott összeg az összes szükség
leteknek több mint egyötödét 
teszi k i , és a belügymiszter hang
súlyozza, hogy a városnak a 
költségvetés és igy a háztartás 
egyensúlyának megóvása céljá
ból a bevételi forrásokat a leg
messzebbmenő módon ki kell 
használnia és takarékos gazdál
kodást kell folytatni. 

HÍREK. 
Komárom r é s z v é t e . Pol

gármesterünk a kabinetiroda ut
ján táviratilag tolmácsolta váro
sunk mélyen átérzett, őszinte, 
igaz részvétét a kormányzó ur 
előtt leánya elhunyta alkalmából. 

A vármegye közgyűlése. 
F. hő 28-án, pénteken délelőtt 
közgyűlést tartott a vármegye 
törvényhatósága. A közgyűlés le
folyásáról — lapzárta miatt — 
jövő számunkban adunk részle
tes tudósítást. 

Kitüntetés. Idegen uralom 
alatt a nemzet érdekében teljesí
tett áldozatkész munkásságukért 
a visszacsatolt területeken a m i 
niszterelnök előterjesztésére a 
Kormányzó megengedte, hogy 
Volkó (Szombaty) Viktor hírlap
író, komáromi lakosnak, Zóna 
Ilona dunaujfalusi lakosnak és 
dr. Szeiff Géza ügyvéd, lapszer
kesztő dunaszerdahelyi lakosnak 
elismerését tudtul adják, továbbá 
Varecha József és Brafkovics 
István komáromi lakosoknak a 
Magyar bzüst Érdemkeresztet 
adományozta. 

Halálozás. Mélységes rész
véttelvettük néhai Fiedler János, 
a komáromujvárosi lengyár ala
pitója özvegyének, özv. Fiedler 

| Jánosné, született Siegel Anna 

rövid, súlyos szenvedés után 
életének 76 évében június 
hó 27-én Komáromban bekövet
kezett elhunytát. A megboldogult 
nagyasszony körülbelül negyven 
évvel ezelőtt a gyár megalapí
tása óta él itt Kisebb megszakí
tásokkal közöttünk. Egész Ko
márom ismerte a csupa sziv, de 
szerény úrasszonyt, aki a legna
gyobb csendben enyhítette a vá
ros szegényei bajait. A gyár tiszt
viselői, munkásai imádásig sze
rették a mindenkit megbecsülő 
nemeslelkü jótevőjét. Halála 
mély gyászba borította szerető 
gyermekeit: Fiedler József igaz
gató gyártulajdonost és Csákváry 
Jánosné szül. Fiedler Máriát, 
továbbá Fiedler Józsefné, Csák
váry János gyárigazgató, Fiedler 
Gyuláné menyeit és vejét, Weisser 
Józsefné szül. Fiedler Anna, Csák
váry Anna, i f j . Csákváry János, 
Fiedler Margit, Fiedler János, 
Fiedler Mária Weisser József 
unokáit, Weisser Helmut, Weisser 
József dédunokáit, valamint az 
egész gyár személyzetét. Teme
tése f. hó 29-én d. u. 5 órakor 
lesz ideiglenesen a komáromi 
temetőben. Egy későbbi időpont
ban fogják a wekelsdorfi családi 
sírboltban örök nyugalomra 
helyezni. 

Bartos Fr igyes nyugdí
jazása. A Komaromi Első Ta
karékpénztár igazgatósága f. hó 
27. napján tartott ülésében Bar
tos Frigyes igazgatót évek hosszú 
során át kifejtett érdemes, érté
kes és eredményes munkásságá
nak elismerése niellett 1940 jú
lius hó 1-től nyugdíjazta, hűsé
ges szolgálataért köszönetét fe
jezte ki és felkérte, hogy a jö
vőben is töltse be az intézet 
tanácsadói tisztét. A? intézet ve
zetésével ideiglenesen Nagy Já
nos aligazgatót bízta meg az 
igazgatóság. 

A Dalegylet közgyűlése. 
A Komáromi Dalegyesület 77-ik 
évi rendes közgyűlését 1940. jú
nius 29-én, Péter-Pál napján d. 
e. 11 órakor tartja saját helyi
ségében (Nádor u. 77 ) . A köz
gyűlésre az egyesület tagjait és 
minden érdeklődőt ezúton is 
meghívja az elnökség. 

A Társaskör kertmeg
nyitó estje. Komáromujváros 
nagymultu társadalmi egyesülete 
reneszánsz korát éli. A tagok 
az összetartás, az alkotási kéz
ség legszebb példáját mutatják. 
A folyó évben vállvetett közös 
munkával a hatalmas kerthelyi
séget hozták rendbe, nyári tánc
helyet, teniszpályát építettek. A 
gyönyörű kerthelységet a tagok 
június hó 6-án, szombaton este 
családi összejövetel keretében 
avatják fel saját jazz-zenekara és 
cigánybanda közreműködésével. 
Az ünnepélyes kertmegnyitóra a 
tagok és vendégek megjelenését 
kéri az elnökség. 

31-es honvédek bajtársi 
találkozója. A volt veszprémi 
31. h. gy. e. Bajtársi Egy. Ko
máromi Csoportja július 6-án 
este 8 órakor az Erzsébetszigeti 
„Vörös"-féle vendéglőben ér te
kezletet tart. 

A leányok háztartás-gaz
dasági továbbképzése. Elér
kezett az ideje annak is, hogy a 
magyar lányból vallásos kitűnő 
háziasszonyt, jó feleséget és 

! édesanyát neveljünk életfelfogása 

Az iparos és munkásifjuságunk 
tömörülésének ünnepe. 



kialakításában, a háztartási és 
gazdasági munkák iránti érdek
lődés fölkeltésében tervszerűen 
és intézményesen járjunk el. Tan
ügyi és nevelésügyi kormányza
tunknak kötelességévé vált tehát, 
hogy olyan leánynevelöintézmé-
nye*röi gondoskodjék, ahol b i 
zonyos alapműveltség megszer
zése után a leányok közvetlenül 
a háziasszonyi feladatokra ké
szülnek elő. Ilyen intézet a 
Komaromi m. kir. Háziasszony
képző Iskola, amely a földmives 
iskola közvetlen közelében gyö
nyörű fekvésű helyen nyert el
helyezést. Érdeklődőknek szíve
sen megmutatják az intézetet és 
adnak szakszerű felvilágosítást. 

Leánynyaraltatás Kősze
gen. A kőszegi ev. leányneve
lőintézet ismét rendez f. évi jú
lius hóban ieánynyaraltatást 8-
18 éves teljesen egészséges, 
elemi és középiskolás leányok 
számára. Jó elhelyezés, napon
kint ötszöri étkezés, gondos fel
ügyelet és megfelelő foglalkozta
tás. Kirándulások, játék, sportok. 
Egyhavi költség 120 P. Felvé
telért az igazgatósághoz kell 
folyamodni. 

A 12-esek figyelmébe! A 
komáromi volt 12. gy. e. Baj
társi Szövetség Komáromi Cso
portjának vezetősége értesiti tag
jait, hogy a „Fácán" vendéglő 
(Magyar-u.) különhelyiségében 
hivatalos órát tart minden csü
törtökön este 7—9 óra között. Ez 
időben készségesen adnak ott 
minden bajtársnak bármely ügy
ben felvilágosítást, tanácsot. 

Hajókirándulás Eszter
gomba. A Komaromi Hivatás
szervezet július 14-ére hajóki
rándulást tervez Esztergomba, az 
ősi primási város nevezetességei
nek megtekintése céljából. Az 
utiprogramot falragaszokon ké
sőbb hozza nyilvánosságra a ren
dezőség. Felvilágosítást a Hiva
tásszervezet titkársága Br. Eötvös 
u. 22. sz. alatt (Legényegylet) ad 
teleion 302. 

Országos gyűjtés a vö
röskereszt javára. A Magyar 
Vöröskereszt felsegitése érdeké
ben a kormány széleskörű akció 
megindítását határozta el. Komá
rom is bekapcsolódik az orszá
gos mozgalomban és július 1-én 
és 2-án gyüjtőnapokat tartanak. 
A gyűjtés lebonyolítására az elő
készületek folyamatban vannak. 
Adakozzon mindenki tehetsége 
szerint a nemes célra ! 

Uj kertészeti felügyelő
ség. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter július hó 1-ével Ko
márom székhellyel megszervezte 
a m. kir . „Kisalföldi Kertészeti 
FelügvelőségM-et, melynek hatás
köre kiterjed Esztergom és Ko
márom vái megyékre. Az újon
nan megszervezett kertészeti fel
ügyelőség vezetésével a földmi
velésügyi miniszter Rayman J á 
nos vm. gyümölcstermelési i n 
tézőt bizta meg. 

Baleset munkaközben. 
Dunaalmáson f. hó 24 én, hétfőn 
munkaközben egy meszesládába 
esett Kalló József 19 éves sze
retetházi növendék és bokatörést 
szenvedett. Kallót a Szeretetház 
tanítója a komáromi kórházba 
vitte, hol azonnal ápolás alá 
vették. 

Uj Komárommegyei Hírlap. 

Talált pénz. A m. k i r . 
rendőrség komáromi kapitány
sága közli, hogy 1 drb . tizpen-
gős bankjegyet szolgáltattak be, 
melyet igazolt tulajdonosa a h i 
vatalos órák aiatt a rendőrkapi
tányságon átvehet. 

Kézimunka kiál l í tás . Szí
nekben gazdag, ízlésben és k i 
vitelben szép kézimunkákkal d i 
csekedhet a Horthy Miklós-uti 
áll. polg. iskola. Az első osztá
lyosok apró horgolásaitól a ne
gyedikesek gyönyörű hímzett 
ruháig, minden egyes kézimunka 
önmagát dicséri. Á második osz
tályosok írásos és buzsáki min
tájú teritői és párnái, valamint a 
harmadikosok rece munkái csak 
emelték a kiállítást. A kiállított 
kézimunkák közül különösen 
Szegediné Mild Erna tanárnő ta
nítványának: Sári Izabella IV. o. 
tanuló matyó hímzésben gazdag 
ruhája nyerte meg a nézők tetszé
sét. Csinos volt még Frank-Kiss 
Jenőné tanárnő tanítványának: 
Holota Erzsébet (Tata) csipke-
horgolása is. 

Kedvezményezett nya
ralóhelyek a vármegyénkben. 
A belügyminiszter évről-évre k i 
jelöli azokat a helyeket, közsé
geket, melyeket nyaralóhelyeknek 
lehet nevezni s igy látogatóik 
visszautazási kedvezményben ré
szesülnek a Máv. vonalain. 1940. 
évre Komárom vármegyében a 
következő helységek szerepelnek 
a kimutatásban: Dunaalmás, 
Tata, Neszmély, Dunaradvány, 
Kisbér, Guta és Somorja. 

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

Telefon 470. 

Jun. 29-én szombaton 215, 415 
i|47 és i|29 órakor 

Pompás detektív f i lm az 

Üldözött 
és UFA világhiradó. 

Június 30-án vasárnap 
215, 415, i|47 és l|29 órakor 

július 1-én hétfőn l|47és l|29 ó. 
Csak 16 éven felülieknek 

Asszonylázadás 
és UFA és Magyar világhiradók. 

Jul. 3-án szerdán és j u l . 4-én 
csütörtökön i|47 és l|29 órakor 

csak szigorúan felnőtteknek 

Café de Paris 
és Luce olasz, Fox világhiradók. 

A K N A 
kereskedelmi képviseleti iroda 

KÁRÁSZ JÁNOS, KOMÁROM 
Jókai-utca 21. — Telefon: 318. 

Postatakarékpt. csekk sz . : 71.084. 

S P O R T . 
E T O — K F C 6 : 0 (2 :0) . 

Az ETO fölényesen nyerte 
a mérkőzést. Igaz, hogy szünet 
után sérült kapusa helyén me
zőnyjátékossal játszott a Komá
romóvárosi FC. Az I . félidő gól
jait Kovács I I . éri el az 5. és 7. 
percekben. Ványa a vállán meg
sérül és szünet után nem is tér 
vissza. 01 lé lesz a kapus. A 3. 
percben Neiger, a 21. percben 
Balogh, a 26. és 31. percekben 
ismét Kovács I I . a gólszerző. 
Jó : Tóth I I . , Csuth, Kovács I I . , 
illetve Ványa és Tóth I I . 

K F C — H u b e r t u s 2 : 1 . ( 2 : 0 ) 
Sáros csúszós talajon indul 

a mérknzés a KFC-Hubertus 
Magyaróvár csapatai között a 
komáromujvárosi pályán. Huber
tus kezd, de már az első per
cekben KFC vette át a játék irá
nyítását, melyből Cserfői labdá
ját Rózsahegyi kapja és helyezi 
a kapuba (1:0). Változó játékkal 
folyt tovább amérkőzés, amikor 
a 40-ik percben a KFC támad és 
szép lefutás útin Pintér erős 
lövése a hálóba jut . Aztredmény 
(2:0). A második félidőben is
mét a KFC fölénye tmelkedik 
k i , de több eredményt már nem 
ér el. Ellenben a Hubertus a 
KFC ellen megítélt büntető rú
gást a 16 os sarkáról Szabó 
révén góllá tudta érvényesíteni, 
így a mérkőzés eredménye 2:1. 
A KFC megérdemelten győzött. 

U K F C i f j . - S V S E i f j . 1:0(1:0). 
A KFC a sáros talajon jobb 

játékával megérdemelten győzött. 
A gólt Jakab az I . félidő 21 . 
percében lőtte. Az UKFC ezzel 
nyugat bajnokságát megnyerte. 
Vasárnap a vidéki i f j . bajnoksá 
gért Budapesten játszik, remél
jük sikerrel. 

Évadzáró bajnoki mér
kőzés. Vasárnap, június 30-án 
délután az újvárosi pályán ját-
sza a szezon utolsó meccsét a 
Komáromujvárosi FC. Ezúttal a 
Balatonfüzfői A K csapata lesz 
az ellenfele. 

Faiskolai Üzletszerzőket kitűnő kere
settel lehetőleg biztosítási, vagy lapelő
fizetési brancheból felvesz: Kolauch 

Faiskola, Szeged. 

Vármegyénk állatkeres
kedelme. Vásárforgalmunk az 
elmúlt hóban élénk volt . 143 
vasúti kocsit és 29 gépjármüvet 
foglalkoztatott állatkereskedel
münk. Eladtunk: 365 szarvas
marhát, 119 sertést Német
országba, 328 d r b . szarvasmar
hát Olaszországba és 290 drb. 
sertést Szlovákiába. 

Kőszénbányák, gázmüvek, koksz — 
A L F A separátor R. T . , mezőgazda
sági gépek képviselete és lerakata. 

h á z h o z s z á l l í t v a 
l e g o l c s ó b b a n k a p h a t ó k . 

1940. június 29. 

Aki kézírását beküldi 
Zsombok Zoltán irónak, érdekes grafo
lógiai kidolgozást kap önmagáról, jelle
méről, tehetségéről vagy másról, akinek 
kézírását beküldi. 

Útbaigazítást nyer terveire, öt
leteire és tanácsot kap lelki és üzleti 
céljaira, problémáira. 

Részletes levélben fejti ki min
denkinek lehetőségeit és a megoldások 
módját olyan ügyekre, tervekre, ötle
tekre és kérdésekre, melyek természe
tesek és emberileg elérhetők. 

A rádióból is ismert iró taná
csainak azonnal hasznát veheti. Egy 
ilyen i»rafológiai kidolgozás a modern 
irásfejtés tudományos eredménye és 
elveti a babonák korából megmaradt 
jövendölés frázisait. 

A válasz diját Ön szabja meg; 
természetszerinti összeg postabélyegek
ben és címzett bélyeges válaszboríték 
melléklendő. 

Cím: Zsombok Zoltán, Budapest 
62. Postafiók 46. 

Ránduljon u 
Dunaalmásra. 
Kénes strandfürdő Hőfoka 260 C. 
Az újonnan épült szállodában 

folyóvíz. 
Napi pansió, elő- és 

utóidényben 5.— P 
főidényben 5.80 P 

H á z he 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 Hitelbank Rt-nál, 
Komárom, Baross-u. 7. sz. 

A komáromi ni. kir. pénzügyigaz-
gatoságtól. 

9.412J. 1940. szám. 

Versenytárgya lás i hirdetmény. 
A komáromi m. kir. pénzügy-

igazgatóság nyilvános versenytárgya
lást hirdet az 1940,41. fűtési évadra 
szükséges 1200 (egyezerkettőszáz) mé
termázsa hazai koksz és 60 (hatvan) 
métermázsa bükk vagy cser apritottfa 
szállítására. 

Különböző iparágak köréhez tar
tozó cikkekre külön-külön is lehet aján
latot tenni. 

Kiirás részletei, szállítási feltéte
lek, ajánlati-ürlap, költségvetési-ürlap, 
a komáromi m. kir. pénzügyigazgató
ságnál (Komárom Hősök tere 1. I .em) 
hétköznaponként 8 és 14 óra között, 
továbbá a budapesti és a győri Keres
kedelmi és Iparkamarában, az Ipartes
tületek Országos Központjánál, komá
romi ipartestületnél, Komárom város 
mérnöki hivatalában, a Hadirokkantak 
Országos Nemzeti Szövetsége komá
romi csoportjánál díjmentesen megte
kinthetők. 

A versenytárgyaláshoz szükséges 
nyomtatványok beszerezhetők a komá
romi m. kir. pénzügyigazgatásánál 
(Komárom Hősök tere 1. I em.). 

Az ajánlatokat 1940. évi július 
h ó 20-án 12 ó r á i g kell benyújtani. 

Bánatpénzt le kell tenni. 
Komárom, 1940. június 14. 

Jánossy s. k. 
m. kir. pénzügyigazgató. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
r e !e lős vezető: Hacker Dezső. 


