
felhívása, melyet a magyar 
társadalomhoz intézett, min
den magyar ember szivéből 
a legmélyebb és legőszin
tébb visszhangot váltotta ki . 
Főméltóságu Utunk kíván
sága parancs nekünk. Nem 
lesz tehát semmi hangos 
ünneplés a történelmi sulyu 
évforduló alkalmával, a ko
moly időkre tekintettel e l 
maradnak a hü&zévi ország
osnak fényes deretek kö
zött tervezett országos ün
neplései. 

19^0. március elsején 
a törvényhozás Magyaror
szág kormányzójává válasz
tatta vitéz nagybányai Horthy 
Miklóst, a Szegedről dicső
séges útjára indult nemzeti 
hadsereg fővezérét a világ
háború világtekintéJyü hős 
tengernagyát, a Nov .tra 
zászlóshajó rettenthetetlen 
bátorságú parancsnokát. A 
legvadabb vihar :közepén 
erős elszántsággal állott az 
ország kormányrúd]* mellé 
es a szomorú és reményte
len kezdet dacára a szirtek
től elvezetve az ország ha
jóját, azt megmentette egy 
szebb és boldogabb jövendő 
számára. Nem véletlen, hogy 
« közvélemény, a politika, 
h sajtó most annyira értékeli 
a kormányzó munkájának 
eredményeit, azt a tényt, 
hogy sor kerülhetett a F e l 
vidék egyrészének, majd 
Kárpátaljának visszacsatolá
sára, hogy az ő bölcs kor
mányzása nemzetünket abba 
a kedvező helyzetbe hozta, 

hogy a körüköttünk dúló v i 
harok között is nyugalom
mal végezhetjük feladatain
kat, sok erkölcsi, szociális és 
gazdasági javakkal gazda
godtunk, mert hiszen-erélyes 
kézzel és szerető szívvel 
céltudatos -országlása éppen 
a most következő időkben 
fogják próbakövét adni Ma
gyarország erejének és an
nak, hogy ez az erő arányos 
lesz-e a ránk váró legkö
zelebbi feladatokkal. A ma
gyar nemzet tudja, mit k ö 
szönhet kormányzójának, mit 
jelent számára HoTthy Mik
lós kormányzásának husz 
termékeny esztendeje. 

Ha nincs is helye az 
ünneplésnek, a külsőségek
ben megnyilvánuló megem
lékezésnek, minden igaz jó 
magyar embernek mégis 
szívbéli ünnepe lesz március 
elseje, a kormányzóválasztás 

huszadik évfordulója. T e m p 
lomainkban,otthonainkban a -
dunk hálát az Istennek, hogy 
Őt nekünk adta. A határon 
innen és tul hő ima száll 
az Egek Urához: Áldd meg Is
ten Magyarország Kormány
zóját ! Adj neki erőt, kitar
tást,, őrizd tisztánlátását, me
lengesd jó szivét, acélozd 
erejét, adj neki hűséges, ta
nácsadókat, áraszd el szent 
kegyelmeddel, hogy mun
kálkodása nyomán fakadjon 
minden magyarra terméke
nyítő áldás és tartsa, meg 
erőben, egészségben a nem
zet javára, boldogulására. 

A napra emlékezve 
csöndes ünnepi összejöve
teleken méltóságteljesen h ó 
dol, szeretettel, bizalommal 
övezi a magyar nemzet ap
raja-nagyja Horthy Miklóst, 
Magyaroszág kormányzóját. 

Gidró Bonifác m.kir. tanügyi főtanácsost 

díszpolgárává választotta 
Komárom törvényhatósága. 

Rendkívüli közgyűlés a városházán. 

Komárom szab. k i i . thj. 
város törvényhatósági bizottsága 
folyó évi február hó 16 án, pén
teken délután 3 órakor rendkí
vüli ülést tartott a városi szék
ház nagy tanácstermében Nagy 
Nándor főispán elnöklésével. 

A közgyűlés egyhangú nagy 
lelkesedéssel fogadta el dr. Szijj 
Ferenc és társainak indítványát 
és meleg örömnyilvánítás mel
lett Komárom díszpolgárává vá
lasztotta Gidró Bonifác m. kir. 
tanügyi főtanácsost, Szent Bene

dek-rendi házfőnököt azon érté
kes és maradandó becsű mun
kásságának elismeréséül, amelyet 
negyven esztendei tanári és igaz
gatói működése alatt Komárom 
kultúrája, de legfökép a cseh 
megszállás előtt a magyarság 
érdekében kifejtett. 

Tudomásul vette a köz
gyűlés dr. Radocsay László igaz
ságügyi és Jaross Andor tárca
nélküli miniszterek köszönő le
veleit. Hasonló szellemű felirat
tal támogatja a közgyűlés Ko

márom vármegye törvényható
sági közgyűlésének a szénárak 
leszállítása és szállításának sza-
baddátétele, a szegénysorsu b i 
zottsági tagoknak a bizottsági 
üléseken való részvétele alkal
mával felmerült költségek meg
térítése, a cukor fogyasztási árá
nak leszállítása, Budapest szé
kesfővárosnak a közszolgálati 
alkalmazottak illetményeit csök
kentő kormányrendeletnek hatá
lyon kivül helyezése tárgyában 
hozott határozatait. 

Hatálytalanította egyhangú
lag a közgyűlés a csehszlovák 
reálgimnázium részére vásárolt 
Gazda-utcai ingatlanra vonat
kozó ügyletet és a kifizetett vé
telárrészlet visszatérítését elren
delte. 

Elfogadta a város törvény
hatósági bizottsága a közgyűlési, 
kisgyülési ügyrendről, valamint a 
hivatásos tűzoltóság szervezeté
ről szóló szabályrendeletet. Az 
1940. évre megállapította a kegy
dijakat, pótlékokat, munkabére
ket. A községi óvónők részére 
folyósítani rendelte a teljes i l 
letményt mindaddig, mig a 80 
százalékos fizetést kiegészítő 
államsegély utalva nem lesz. 
Herczegh István városi főszám
vevőnek nyugdiját a törvény 
keretei között állapította meg. 
Az illetménycsökkentés mérsék
lése tárgyában kiadott kormány
rendelet alapján a városi tiszt
viselők és alkalmazottak fizeté
sét is rendezte. A polg. isk. 
hitoktatók óradiját megállapí
totta. Vermes Lajos városi fő-
pénztárnok nyugdiját megálla
pítván buzgó és értékes szol
gálataiért a közgyűlés köszöne
tet mondott. Hozmann József ut-
kaparónak nyugdiját állapították 
meg. 

A borellenőrző bizottság tag
jává Kalicza Sándort és Laky 
Nándort, a csatornázási szabály
rendelet 7. §-a alapján megala
kítandó becslő bizottságba Csizy 
Istvánt és Langsádl Lajost, az 
adófelszólamlási bizottságba \d. 
Füssy Kálmánt, Tomanóczy 

I Megbízható minőségű árut 
árusitunk 

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! I 

ELOFIZETFS AR 
Egész é v r e 8 ÍV j Negyedévre 2 P. 
Félévre 4 Í V Egyes szám ára 20 fid. 

Megjelenik M i n d e n szombaton. 
~ — ~ — -̂ — ^ — — — - - — — — — — — -_ _ _ _ 

heteifis szerkesztő: 

P A T H Ó GYULA 
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 

Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 4i\. 
Hirdetések díjszabás szerint. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Kormányzó Urunk 



2. oldal. Uj Komárommegyei Hirlap. 1940. február 24. 

Lelket alakított, irányt adott 

a h á r o m n a p o s 
s z o c i á l i s k u r z u s . 

Lő wy bútoráruház Győr 
Gr. T i s z a István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

Ödönt, Zechmeister Sándort, 
Czibor Gézát, dr. Frank Kiss 
Jenőt, Kovách Tihamért rendes 
tagoknak, Sáros Ferencet, Szen-
czy Mihályt, dr. Bangha De
zsőt, Czike Imrét póttagnak vá
lasztotta a közgyűlés. 

A m. kir. belügyminiszter
nek leiratát, hogy a város pénz
ügyi egyensúlyának helyreállí
tása céljából pénzügyi ellenőrt 
küld ki , tudomásul vette a köz
gyűlés. Közlekedési segély ci-
mén a Duna jobbparti varos
részben lakó tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak részére hét 
hónapra megtéríteni rendelte a 
közgyűlés az autóbusz fuvar
dijat. A Jókai Eegyesületnek évi 
600 P segélyt, dr. Baranyay 
Józsefnek a könyvtárosi teendők 
végzéséért tiszteletdijat állapítot
tak meg. 

Megállapította még a köz
gyűlés a szemétfuvarozási dij 
kulcsát, 1940. évre a nyers ház
bérjövedelem 1 százalékban to
vábbá az a u t o t a x i - v i t e l d i j . i t és a 
lófogatu-bérkocsi dijat. 

Végül a honvédelemről 
1939. I I . tc. 129. §-a értelmé
ben alakítandó bizottságba Ács 
Lajos és Paty Nagy Mihályt vá
lasztotta a közgyűlés. 

Erdélyt láttuk . . . 
Kevés, de annál lelkesebb 

közönség volt jelen Rozs József 
előadóművész „Erdélyi irók est
jén", melyet február hó 18-án, 
vasárnap d. u. 6 órakor tartott 
a Tromler-ié\e központi szálló 
nagytermében. A megjelentek 
számából nem akarunk végső 
következtetést levonni, inkább a 
propaganda hiányának tudjuk 
be a részvétlenséget. 

Komárom társadalmának 
közkedvelt tagja volt az előadó, 
Rozs József a népszerű színmű
vész, a kitűnő előadóművész, aki 
az elmúlt nehéz idők alatt a ma
gyar színjátszás érdekében végzett 
munkájával sok sikert könyvel
het el. 

Országos nevű erdélyi költőket, 
irókat szólaltatott meg a kitűnő 
előadó s közvetlen interpretálá
sával elvezette a hallgatóságot a 
csendesen folyó Maros völgyébe, 
kincses Kolozsvárra, idézi a ma
gyar szivekben örökké élő Er
dély csodálatos szépségű arcát, 
a rabságban sínylődő magyar 
véreink sorsát. 

Erdélyt láttuk vasárnap 
lelkiszemeink előtt a vasárnapi 
előadáson. 

Kérje mindenütt 
lapunkat. 

A Szociális Misszió Tár
sulat Komáromi Szervezete k i 
válóan értékes, hézagpótló misz-
sziós munkát végzett a három 
napon, hogy február 18-án, 
19-én és 20-án megrendezte a 
szociális napokat, mert az ott 
elhangzott előadások lelkeket 
alakitott, irányt mutatott az 
egyén életére, a család nemzet
fenntartó szerepére, az ifjúság 
problémáira, a dolgozó nők élet
rendjére, a feleség elhivatottsá
gára, megismertette a szociális 
feladatokat, melyeket minden em
bernek végezni kell s két misz-
sziós munkakörre : a kórházi és 
fogházmisszióra hivta fel hölgy
társadalmunk figyelmét. 

Társadalmunk nagy meg
értéssel fogadta a szociális na
pokat, a magas nivóju, az életvi
szonyainkban különöskép ak
tuális előadásokat. Előkelő kö
zönség töltötte meg a városház 
nagytanácstermét. Ott láttuk a 
férfi társadalomból : Nagy Nán
dor főispánt, Reviczky István 
alispánt, Alapy Gáspár m. kir. 
kormányfőtanácsos polgármes
tert, Gidró Bonifác m. kir. tan
ügyi főtanácsost, Surányi Fe
renc apát-plébánost, Lestár Ist
ván dr. prépost-plébánost, Soós 
Imre törvényszéki elnököt, Szijj 
Ferenc dr. m. kir. kormányfőta
nácsos, ny. polgármestert, dr. 
Belcsák Sándor és dr. Kállay 
Endre kir. közjegyzőket, dr. 
Ralovich Ödön vm. tiszti főor
vost, dr. Ecker László ügyész
ségi elnököt, a bencésrend tag
jait, tanárokat, tanítókat, orvo
sokat s a jótékony nőegyesüle-
lek lelkes tagjait, a nagy szociális 

érzékről tanúskodó társadal
munk nőtagjait igen nagy szám
ban. 

Mind három napnak meg 
volt a maga nagyértékü előadása, 
a kimagasló előadója. Az első 
napon Szabó Gyula, a tatabányai 
kerület orszgy. képviselője: „A 
család és nemzet", a második 
napon dr. Imre Ilona: „A dolgozó 
nő szociális problémái", a har
madik napon dr. Zsindelyné Tüdős 
Klára : „A feleség" cimmel tar
tott rendkívül tartalmas, mély 
szántásu előadást. 

Tanulságos és igen nagy
hatású előadást tartott még dr. So
mogyi Antal theologiai tanár, 
kisbéri plébános „ A z ifjúság és 
a jövő, Boér Judith S. M. „Misz-
sziós erőfeszítések" és „A fog
házmisszió" dr. Kopasz Irma S. 
M . : „A kórházmisszió" cimen. 

Külön ki kell hangsúlyozni 
Alapy Gáspárné, a Szoc. Missz. 
Társ. Komáromi Szervezete el
nöknőjének közvetlen meleg
hangú megnyitóbeszédét, aki 
nagy meglátással a szervezett 
jótékonykodás mellett tört pálcát 
és a tudatos tervszerű szociális 
munkát sürgette. 

Komárom szociális jövő
jére mélyen kiható nagysikerű 
szociális kurzust Alapy Gáspár 
m. kir. kormányfőtanácsos pol
gármester zárta be. összefog
laló záróbeszédében háiás kö
szönetet mondott a kiváló elő
adóknak és hallgatók kö/önség-
nak, a szociális munka nagy je
lentőségét hangsúlyozva áldo
zatos lelkes támogatást kérte a 
város szociális problémái meg
oldásához. 

A vadállományt gon

dozzuk a hideg télben. 

A dermesztő hideg, a mé
teres hó rengereg kárt okoz vad
állományunkban. Nemzetgazda
sági érdek fűződik ahhoz — 
mondja a belügyminiszter — 
hogy az ország vadállománya a 
fenyegető elpusztulás veszedel
métől megmentessék. 

Sok vad az éhségtől pusz
tul el. Ezért gondoskodnunk kell 
a vadak etetéséről. 

A nyulak téli táplálására 
karókat tűzzünk a hóba és ezekre 
a rudakra lucernát, szénát vagy 
más száraztakarmányt kötünk, 
így az éhező állatok már mesz-
sziről észreveszik a hóban feke-
télő karókat és rajta az illatos 
szénát. 

A foglyok részére szánt 
eleséget a bokrok alá helyezzük, 
ahonnan elkaparjuk a havat. 
Figyelemmel kell lenni ugyanis 
arra, hogy a sasok, karvalyok is 
éhesek, lesik az áldozatot s a nyílt 
telepen, szabad területen táplál
kozó állatok közt nagy pusztí
tást végeznének. A fent keringő 
ragadozók kevésbé veszik észre 
a bokrok alján táplálkozó fog
lyokat. 

A belügyminiszter a föld-
mivelésügyi miniszterrel egyet-
értöleg rádiórendeletet intézett a 
törvényhatóságok első tisztviselői
hez, hogy a vadászterületekkel 
rendelkező községek elöljáróit, 
bérbeadóit azonnal hivják fel 
arra, hogy a vadállományt lássák 
el sürgössen eleséggel. 

A rendelet értelmében nem 
csak azon vadászterület bérbe
adói ellen indul meg a szigorú 
eljárás, akik a rendeletnek eleget 
nem téve nem gondoskodnak a 
vadállomány etetéséről, hanem 
azok ellen is, akik az éhségtől 
elgyengült vadakat összefogdossa, 
mindenféle eszközzel irtja, pusz
t í t . 

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

Telefon 70. 
Febr. 23, 24, 25 és 26-án 

péntek, szombat, hétfő 1 4 7 , 1 2 9 , 
vasárnap 215, 4 1 5 , 1 4 7 , i:29 -kor 

A legvidámabb magyar film 

Garszonlakás kiadó 
másfélórás kacagás. 
Magyar világhiradó. 

Február 28-én szerdán és febr. 
29-én csütörtökön mindkét nap 

6 és 1 2 9 - k o r 
Bomba müsorl 

A fekete bandita 
izgalmas cowboy film és 

Újházi György „Beleznay Asszo
nyok" c. színdarabja 

Érik a búzakalász 
gyönyörű magyar film. 

Fox világhiradó. 

A nyugdíjas magántisztviselők az 
O T I rendelet módosítását kérik. 

Jelentette az Uj Komárom
megyei Hirlap, hogy a december 
31-én kiadott 11770—1939. sz. 
M. E. számú rendelet, amely a 
felvidéki betegbiztosító intézete
ket OTI intézetekké alakítja át, 
a biztositottak s elsősorban a 
magántisztviselők és magán
alkalmazottak kárára sok sé
relmes intézkedést tartalmaz. 
Amig ugyanis a magántisztvise
lők, magánalkalmazottak a prá
gai általános biztosító pénztár
tól magas dij befizetés után szép 
nyugdijat kaptak, most az OTI 
a nyugdijösszegnek csak bizo
nyos hányadát rendelte kifizetni 
mindaddig, mig a járuléktartalé
kok állami elszámolása meg nem 
történik. A mai időkben pedig 
ez a várakozás sokaknak élet
szintjét katasztrofálissá teheti 

Az érdekelt magántisztvi
selők és magánalkalmazottak a 
sérelmes szakaszok megváltoz
tatása érdekében országos moz
galmat indítottak. A mozgalom 
Rimaszombatból indult k i , az 
előkészítő bizottság megkezdte 
működését s ma már az egész 
Felvidékkel és Kárpátaljával érint

kezésbe lépett. Közben lépése
ket tettek Pozsonyban és Buda
pesten is. A rimaszombatiak 
küldöttsége február hó 21-én, 
szerdán interveniált Budapesten 
az ügyben. A küldöttség első 
lépése már sikerrel járt, 
mert megnyágtató ígéretet ka
pott, hogy a rendelet sérelmeit, 
amig a megfelelő alapokat át 
nem veszik, a magyar állam ter
hére enyhítik. A Budapesten járt 
küldöttségben a komáromiak 
érdekeltségét Fülöp Zsigmond 
m. kir. kormányfőtanácsos és 
Bartos Frigyes bankigazgatók 
képviselték. 

A komáromi magántisztvi
selőkés magánalkalmazottak első 
szervező gyűlését febr. 24 én, 
szombaton d. u. 6 órai kezdettel 
tartják a Kultúrpalota képtárában. 
Ezen fontos értekezletre minden 
érdekelt okvetlen jelenjen meg. 
Ne csak olvassa, hanem ter

jessze is az 

Uj Komárommegyei Hírlapot! 
Kérje mindenütt lapunkat. 

http://autotaxi-viteldij.it


A Komáromi Dalegyesület filharmonikus 
hangversenyt rendez. 

Komárom ének és zenei 
életének mindig vezető tényezője 
volt, a cseh uralom alatt felbe
csülhetetlen nagy magyar nem
zeti szellemiségű munkát kifejtő 
Komáromi Dalegyesület. £ kiváló 
Dalegyesületünk márciushó 2-án, 
szombaton este a kultúrpalotában 
tartja nagyszabású filharmonikus 
hangversenyét, mely művészi és 
társadalmi szempontról egyaránt 
jelentős eseménynek Ígérkezik. 

A monstre hangversenyre a 
Dalegyesület kiváló zenei tehet
ségű fiatal karnagya, Schmidt 
Viktor elsőrangú vegyeskart és 
kitűnő zenekart szervezett. Nivós 
műsorán tehát a hires férfikaron 
kivül vegyeskar és zenekar is 
közreműködik. Előadásra kerül
nek zeneirodalmunk ritka-
becsü gyöngyei. A vegyeskar és 
a férfikar a klasszikus operák 
legszebb számait adjuk elő és a 
modern magyar énekkultura leg
értékesebb miiveit éneklik zene
kar kísérettel, azonkívül a zene-

Katolikus 
Kulturest. 

A balparti Katolikus Akció 
agilis vezetősége nagyszabású 
Katolikus Kulturest megrende
zését vállalta március 3-ra, ami
kor is délután 5 órakor (vasár
nap) a Katolikus Legényegye
sület székházának nagytermében 
a katolikus sajtóalap javára a 
Központi Sajtó Vállalat munka
társainak közreműködésével pom
pás, nivós műsoros szórakozás
sal kedveskedik közönségének. 

A nagyszerű rendezés előkészí
tésében dr. Polóny Béla főorvos 
munkálkodik fáradhatatlanul. A 
rendezés kedden este a Katolikus 
Körben tartottak előkészítő érte
kezletet dr. Lestár István szent
széki tanácsos, prépost-plébános 
vezetésével, amelyen lerögzítet
ték a műsor egyes számait is. 

A Katolikus Kulturest mű
sora a következő : bevezető be
szédet dr. báró Kary István ny. 
miniszteri tanácsos, volt orszgy. 
képviselő mondja, majd Kinizsi 
Andor a Nemzeti Újság és az 
Uj Nemzedék ismert kitűnő 
munkatársa tart vidám cseve
gést. Dr. Polony József S. J. a 
„A Sziv" főszerkesztője „A 
sajtó szerepe Krisztus Király 
országában,, cimmel tart mély-
értelmű előadást. Incze Aurél 
énekművész operettrészleteket és 
magyar dalokat ad elő zongora
kísérettel. A kitűnő műsor utolsó 
számaként záróbeszédet Mihály 
János a KSV. főtitkára mond 
„Krisztus serege sürget" cimmel. 

A nagyszerűnek ígérkező 
kulturestre már most felhívjuk 
mindenki figyelmét. A jegyek 
elővételben a Vavra cukrászdá
ban szerezhetők be 1.50, 1 és 
—.50 P. árbam (d e ) 

Közgyűlés. A Komárom és 
Vidéke Ipartestület f. évi már
cius hó 3-án délután 3 órakor 
székháza nagytermében tartja 
rendes évi közgyűlését. 

kar külön művészi számmal fog 
bemutatkozni Komárom zeneked
velő közönségének. 

A hangversenyre hónapok 
óta készül a Dalegyesület. A 
próbák nagy szorgalommal és 
teljes komolysággal folynak, mert 
a Dalegyesület érdemes elnök
sége Fülöp Zsigmond m. kir. 
kormányfőtanácsos elnökkel az 
élén és az egyesület minden tagja 
súlyt helyez arra, hogy hangver
senyszereplésük nivós, művészi 
esemény és tökéletes munka le
gyen. 

A nagy művészi hangverseny 
elé élénk érdeklődéssel tekint 
Komárom társadalma s annak 
népszerűsítése érdekében nagy
arányú munka indult meg. Nem 
kétséges, hogy a Komáromi 
Dalegytsület március hó 2 án 
rendezendő filmharmonikus hang
versenye az idei szezonnak leg-
nagyobbszabásu művészi ese
ménye lesz. 

HÍREK. 
A pannonhalmi főapát 

távirata polgármesterünkhöz. 
Alapy Gáspár m. kir. kormány
főtanácsos, polgármester távi
ratban éttesitette Kelemen Kri-
zosztom b. t. t. pannonhalmi fő
apátot, hogy a város törvény
hatósági bizottsága Gidró Boni
fác bencésházfőnököt a város 
díszpolgárává választotta. A tá
viratra polgármesterünk a kö
vetkező távirati választ kapta : 

Alapy Gáspár polgármester 
ur őméltóságának Komárom. 

Gidró Bonifác diszpolgár-
ságának hírét meghatott öröm
mel vettem. Érdemes rendtár
sam magas kitüntetésében ren
dem megbecsülését is látom 
és mélységes hálával köszö
nöm mind Méltóságodnak, 
mind Komárom nemes váro
sának 

Kelemen Krizoszton főapát. 
Minisztériumi kiküldöttek 

a városházán. A város pénz
ügyi egyensúlyának helyreállítása 
céljából dr. Cserzy István belügy-
miniszteii titkár és dr. Hódy 
belügyminiszteri számv. taná
csos pénzügyi ellenőrök f. hó 
19-én városunkba érkeztek, je
lentkeztek polgármesterünknél és 
nyomban megkezdték munkáju
kat. — Dr. Mátéffy Benjámin 
belügyminiszteri számv. tanácsos 
és báró Geramb József számel
lenőr a városi gyámpénztár ke
zelésének és ügyvitelének felül
vizsgálata céljából f. hó 20-án 
érkeztek a Komárom városi ár
vaszékhez. 

Kinevezés. A magyarság 
egyetemes érdekében kifejtett 
hasznos és eredményes szolgá
lataira tekintettel Müller Rudolf 
komáromi lakost, az Egyesült 
Magyar Párt központi tisztvise
lőjét adóügyi tanácsossá nevez
ték ki a VIII . f. osztályba. A k i 
nevezés városunk társadalmi kö
reiben osztatlan megelégedést 
keltett. 

Uj egészségügyi főtaná
csos. A belügyminiszter előter
jesztésére Magyarország kor
mányzója dr. Keleti József MABI 
igazgató-főorvost, nagytehetségű 
földinknek, a közegészségügy te
rén kifejtett értékes munkássága 
elismeréséül m. kir. egészség
ügyi főtanácsosi cimet adomá-
mányozta. 

Változások a komáromi 
rendőrkapitányság fogalma
zási karában. Dr. Kemenesy 
Tibor rendőrkapitányt, a kapi
tányság helyettes vezetőjét vala
mint dr. Eltzenbaum László ren
dőr segédfogalmazót saját kérel
mükre Budapestre helyezték át. 
Helyükbe Komáromba került 
Szene kirendeltségről áx.kppoldy 
Mátyás rendőrtanácsos, valamint 
Horváth Béla Jenő dr. r. segéd
fogalmazó, ki előbb a budapesti 
főkapitányságon és a belügymi
nisztériumban teljesített szolgá
latot. A« áthelyezett rendőrka
pitány és fogalmazó távozását 
sajnálattal fogadja közönségünk, 
mert rövid komáromi szolgála
tukkal bizalmat és szeretetet vív
tak ki maguknak. 

Főegyházmegyei hir. Az 
elhalálozott Juhász István szimői 
plébános helyére a bíboros Fő
pásztor Schandl Károly buda
őrsi káplánt nevezte ki vicarius 
oeconomussá. 

Halálozás. Mély részvéttel 
vettük a gyászhírt, mely Pécs-
várady Gyula Szend község ny. 
főjegyzője halálát hozta. Az el
hunyt Szend községnek évtizede
ken át volt vezető jegyzője és 
kiváló képességeivel vitte előre 
községei ügyeit. Alig pár évvel 
nyugalombavonulásával Székes
fehérvárra költözött, ahol életé
nek 62-ik évében f. hó 20 án 
csendesen elhunyt. A megboldo
gultat szerető hitvese özv. Pécs-
várady Gyuláné szül. Tarcsy Irma 
és neveltlánya Baby, testvérei, 
sógorai köztük Tarcsy Gyula ácsi 
főjegyző, unokahtigai és öccsei 
és kiterjedt előkelő rokonsága, 
valmint a gesztesi járás jegyzői 
kara és barátai gyászolják. 
Temetése folyó hó 22-én d. u. 
fél 3 órakor ment végbe a szé
kesfehérvári ref. temetőben. 

A posta u j kedvezményei. 
A posta a csomagokat az eddigi 
darabonkénti 24 filléres kézbe
sítési dij helyett, 1940. évtől egy 
összegben előre befizetett havi 
3 P. átalányért is házhoz kéz
besiti, bármennyi érkezzék is. 
Joguk van a címzetteknek az 
érkezett csomagjaikat a postán 
raktáron tartatni, ezért az eddigi 
darabonkénti és naponkénti 8 
filléres fekbér helyett, 1940 I . 
1-től, az érdekeltek csomagrak
tárt bérelhetnek havi előre be
fizetett 3 P csomagraktári dijért. 
E dijért a posta korlátlan számú 
csomagot őriz. E kedvezménye
ket Komáromban az 1. és 4. 
számú hivataloknál lehet igénybe 
venni. 
R E N D Ő R T I S Z T a kapitányság 
vagy a híd közelében külön-

bejáratu csinosan 
bútorozott 

szobát keres. 
Cim leadható a Mussolini-uccai 

rendőrségen. 

A 12-es bajtársi szövet
ség köréből. A volt komáromi 
12-es gyalogezred bajtársi szö
vetsége f. hó 10-én a Fácán 
vendéglő nagytermében tartotta 
rendes havi bajtársi összejöve
telét. Geőbel Károly dr. főpa
rancsnok köszönetet mondott, 
hogy a bajtársak a febr. 3-iki 
vacsorán olyan nagy számban 
vettek részt, s ezzel nagyban 
elősegítették a 12-es emlékmű fel
állításának ügyét. Vörös Béla 
városi adóhivatali főnök, volt 
12-es tiszt, értékes előadást tar
tott az ezred háborús történe
téből. Ismertette az 1915. év 
tavaszán kedődött hatalmas elő-
nyomulást, amidőn a Kárpátok
ban megvert seregeket üldözték 
a mieink. Megelevenedett a hall
gatóság lelki szemei előtt a 
gorlicei áttörés, az ostrow-
csernovici ütközet, majd a fontos 
bobrkai győzelmes ütközet, me
lyet a 12 es gyalogezred 1915. 
jun. 26-án vívott. Az oroszok 
ugyanis itt kemény ellenállást 
fejtette ki , hogy a fősereg visz-
szavonulását fedezzék, ezredünk 
négy ízben vivott közelharcot, 
mig az ellenséget állása elha
gyására kényszeritette. — Az in
téző bizottság febr. 15-i ülésé
ben elhatározta, hogy a még 
egy bajtársi vacsorát, vagy teái 
rendez műsoros esttel egybe
kötve március 30-án. (Bp.) 

50 éves a Komáromi R. 
Kat. Egyházi Énekkar. A bal
parti Komáromi R. Kat. Egyházi 
Énekkar, amely dicsőséges múltra 
tekinthet vissza, ez évben ünnepli 
fennállásának ötvenesztendős ju
bileumát, amelyet az énekkar 
vezetősége méltó keretek között 
szándékozik megünnepelni. Ter
vek szerint a jubileumi ünnep
ségeket június hóban tartják meg 
díszközgyűléssel és a vegyes
kar Sendlein János kitűnő kar
naggyal az élén a nagymisén 
szerepel. Délelőtt megkoszorúz
zák néhai Molnár János apát
plébános alapító elnök és Molecz 
Tivadar elnök-karnagy sírjait. 
Délután ismét templomi hang
verseny fejezi be a jubileumi ün
nepségek műsorát. 

Ismeretterjesztés G a d ó c z 
telepen. Februái hó 4-én, va
sárnap tartott ismeretterjesztő 
előadás Gadócztelep Iskoiánki-
vüli Helyi Népművelési Bizottság. 
Az előadás a Himnusszal kezdő
dött, majd Edvi Szilárd áll. h. 
tanító „Mátyás Király Komárom 
vármegyében" cimmel tartott elő
adást. A közönség a „Szomorúan 
szól a magyar nóta" tanulta meg 
és énekelte közösen. 

Bajtársi találkozó. A volt 
cs. és kir. 19-es tábori vadász 
zászlóalj komáromi csoportja f. 
évi március l é n fél 8 órakor a 
Bangha-ié\e „Fácán" vendéglő
jében (Magyar utca) összejöve
telt tart. 

A kereskedelmi és ipar
kamara ösztöndija a kassai 
kereskedelmi főiskolán. Az 
ipar és kereskedelmi kamara 
legutóbbi közgyűlésében évi 600 
pengő ösztöndíjat szavazott meg 
a kamarakerületében lakó olyan 
ifjú részére, aki tanulmányait a 
kassai Kereskedelmi Főiskolán 
folytatja. Az ösztöndijat a ka
mara a Főiskola igazgatóságával 
történt megállapodás szerint 
elsőizben az 1940. szeptemberé-
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ben kezdődi) iskolaévben folyó
sítja. A pályázatot szeptember 
hónapban a Főiskola igazgató
sága fogja meghirdetni s a be
érkezett pályázatokat a tanári 
testület véleményével és javasla
tával ellátva küldi meg a kama
rának. Az odaítélés kérdésében 
a kamara elnöki tanácsa dönt. 

Beszámoló a komáromi 
országosvásárról . Héttón tar
tották meg városunkban ezévi 
első országos állat- és kirakodó 
vásárt, amely a nagy hideg miatt 
nem kikerült ugy, mint ahogy 
máskor szokott. Felhajtottak 31ü 
állatot és gazdát cseréit 101 
állat. Az árak a kevés felhajtás 
ellenére is alacsonyak voltak. A 
vásárlási kedv elég nagy volt, 
de a felhajtott állatok minőségi
leg nem mindig feleltek meg a 
kereslet kívánalmainak, AZ egyes 
árak élősúly kilogramonként a 
következők voltak: magyar te
hén 26—34 f i l l . , tarka tehén 
32—50 f i l l . , szopós borjú 55—70 
fi l l . , kétéven aluli borjú 32—42 
fi l l . , jármos ökör 30—50 fillér, 
hizott sertés 1 — 1 20 P. A süldő-
sertés párja 60—140 P, a ló 
darabja 120—240 P volt. A ki
rakodóvásár is snkkal kisebb 
volt a nagy hideg miatt. De így 
is eljöttek Tatából, Győrből, 
Kisbérről és Érsekújvárról is. 
Az árak a vásár végén lemor
zsolódtak. 

Drágább lesz a tűzifa. A 
tűzifa árának megállapítása vé
gett f. hó 19-én értekezlet volt 
a város polgármesterénél, aki 
fölterjesztést intézett az országos 
árellenőrzés kormánybiztosához, 
kérve a következő faárak meg
állapítását. Hasábfa q-ként ház
hoz száliitva 4 55 P, fürészelt 
475 P, felaprítva 5"— P. 

S P O R T . 
Tizennégy labdarugó ke

rületié osztják az országot. 
A tél folyamán előkészítik az új 
területi beosztást. A tervek sze
r i n t a hét alszövetség helyébe 
14 kerületet alakítanak. A jelen
legi NyLASz és a kisalföldi al
osztály alkotna egy önálló ke
rületet Komárom vagy Győr 
székhellyel. Az uj beosztás, mely 
m e g s z ü n t e t i az alszövetsége-
ket, a gyorsabb, modernebb ügy
vitel és az olcsóbb utazás érde
kében t ö r t é n i k . A kerületi szék
h e l y nemes versenyében Ko
márom futballsportjanak és a 
K ö r n y é k b e l i városoknak létér
deke, hogy a döntés Komáromra 
nézve kedvező legyen. 

NBB tavaszi sorsolása. 
Március 3 án. nyit az NBB. A 
KFC Komáromban játsza első 
mérkőzését. A sorsolás * minket 
érdeklő fontosabb dátumai: 
márc. 3. Komárom—Zugló, 
márc. 10. Egyetértés—-Komárom, 
márc. 17. Tokod—Komárom, 
márc. 3 i . Álba Régia-Komárom. 
áprl. 4. Komárom —SVSE. 
á p r l . 14. Érsekújvár-Komárom, 
áprl. 28. Komárom—MTK. 
máj. 2. Komárom-Tatabánya, 
máj. 5. Komárom—Dorog, 
máj. 23. PVSK—Komárom, 
máj. 26. Lampart—Komárom. 
jun. 2. Komárom — S F A C . 

jun. 9. Pénzügy—Komárom. 

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

KOMÁROM, 

MAGYAR-U. 

9 . 

M E G N Y Í L T 

A „FÁCÁN" • • 
v e n d é g l ő . 

A volt 12. közös gyalogezred bajtársainak 
t a l á l k o z ó h e l y e . 
Tulajdonos: B A N G H A A N D R Á S . 

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

bundák, 
kabátok, 

kosztümök 

I és ruhák 
a legszebb kivitelben, legolcsóbban szerezhetők be 

• 2 

Eredeti párisi 
modellek! 

A szücsmunkát 
Fazekas Lajos 

szűcsmester 
készíti. 

Csonka Zsigmond | 
női divattermében 

K o m á r o m , K l a p k a t é r 9. 

Komárommegyei Hitelbank R. T . 
Komárom, Baross-utca 7. Telefon 94. 

Szerződéses viszonyban 

a Magyar Általános Hitelbankkal Eudapesíen. 
Fiók : KOMÁROMUJVÁROS. 
Telefon 26. Mussolini-ut 16. 

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

Fonciére Általános Biztosító Intézet 
8 Komárommegyei főügynöksége. 

Komárom thj. szab. kir. város 
mérnöki hivatalától. 

10 1940. sz. 

Versenytárgyalási 
hirdetmény. 

Komárom thj. szab. kir. város mér
nöki hivatala versenytárgyalást hirdet 
a üyar-utca 30—Jl sz. házának átala
kításánál végzendő összes építési m u n 
kálataira. 

A munkák költségei szabályszerűen 
biztosítva vannak. 

E z a munkálat a Közszállitási 
Szabályzat 51. §-a értelmében kisipa
rosok részére van fenntartva. 

Ajánlatot tenni csakis az e célra 
kiadott űrlapon lehet. 

A munkálatokat 1940. évi március 
hó 20-án kell megkezdeni és 1940. évi 
május hó 15-én befejezni. 

Jótállás időtartama a részletes vál
lalati feltételek szerint. 

Bánatpénz a Versenytárgyalási és 
Munkafeltételek 14. pontjában megha
tározott rendelkezéseknek megfelelő 
összegben és módon le kell tenni s a 
letétéit igazoló nyugtát az árajánlathoz 
csatolni. 

Kisiparosok 15.000 pengő vállalati 
összegig bánatpénzt nem kötelesek le
tenni. 

Az aláirt és tanukkal ellátolt aján
latot sértetlen borítékba helyezve, pe
cséttel lezárva 1940. évi m á r c i u s h ó 
4 - é n , d é l i 12 ó r á i g kell benyújtani. 
Ugyanezen a napon a kiiró hatóság 
Kossuth-tér 7. sz. helyiségében 13 óra
kor fogják az ajánlatokat felbontani, 
ahol és amikor a magukat igazoló 
ajánlattevők, vagy azok meghatalma
zásával ellátott képviselői jelen lehet
nek. 

Az ajánlat boritékát a következő 
felirattal kell ellátni: „Ajánlat a 10| 1940. 
sz . versenytárgyalási hirdetményben 
közölt Gyár utca 30—32. sz. ház átala
kítási munkálataira". 

Az ajánlat elbírálása és a döntés 
1940. március hó 12-ig fog megtörténni, 
kiiró hatóság kifejezetten fenntartja azt 
a jogát, hogy a beérkezett ajánlatok 
között azok összegére való tekintet 
nélkül szabadon válasszon, azokat 
munkanemenként adja ki, vagy egyes 
munkákat elhagyjon, vagy azokat re
zsibe végeztesse el . 

Az ajánlathoz csatolni kell az O r 
szágos Társadalombiztositó Intézet k i 
mutatását a hátralékos járulékokról. 

Mindennemű felvilágosítást és ter
veket a városi mérnöki hivatalnál 
(Kossuth tér 7. sz.) a hivatalos idő alatt 
lehet megtekinteni, ugyanitt igényelhe
tők a költségvetési űrlapok is. 

Komárom, 1940. évi február hó 15. 
A hivatal vezetője: 

Hayda Jenő sk. 
v. főmérnök. 

H i r d e t é s e k 
fe lvétetnek. 

611 [ 1939. végreh. szám. 

Árverési hirdetmény. 

Ezen árverés kitűzésének alapját 
képező végrehajtás közbenjöttei lett 
foganatosítva 

Közhírré teszem, hogy a k o m á 
romi kir járásbíróság P k . 393T1939. 
sz. végzése folytán dr. Révy Albin 
budapesti ügyvéd által képviselt Ulrich 
B. J. végrehajtató javára egy végrehaj
tást szenvedett ellen 483 P 68 f tőke és 
járuléka erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás folyamán lefoglalt és 1080 P-re 
becsült ingóságokra az árverés elrendel
tetvén, annak végrehajtást szenvedőnél 
Kisbéren leendő megtartásara határ
időül 

1940. évi március hó 5-én d. u. 3 
óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le
foglalt bútorok, képek és egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénz fizetés mellett el fogom árverezni. 

Komárom, 1940. évi február hó 
3-án. 

Borsitzky László 
kir. bírósági végrehajtó 

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. 

E l a d ó 
35 méhcsalád 23 Balog-féle, 
12 országos egységes kap
tárban, kiépített keretekkel, 
teljesen felszereielve. Ugyanolt 
e g y g y a l u p a d is aladó. 
Cim: 

Vörös Vince jegyző Nagykeszi. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 
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