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PATHÓ GYULA 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 4*51. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

A bolsevizmus ellen 
fordul a háború éle és a 
harcra felsorakozott Európa 
csaknem valamennyi nem
zete. Éreztük, tudtuk, hogy 
ez a harc el fog érkezni, 
mert világos volt előttünk, 
hogy minden eddiginél na
gyobb veszedelem keletről 
zúdul Európára, nemzetünkre. 
M i láttuk már, hogy ez az 
ellenség nem csak a csata
tereken keresi a küzdelmet, 
ez harcol a lelkek ellen is. 
A vörös kéz zsákmányra 
éhesen vallás, erkölcs, tudo
mány, művészet, népek és 
nemzetek ellen nyul nyugat 
felé, hogy felelőtlenül ural
kodhasson a rabszolgasorsba 
taszított embertársak felett. 
M i megismertük 1919-ben a 
vörös rémuralom borzalmait 
és Európában először for
dultunk szembe vele. 

Most keresztes háború 
indult. És ebben a harcban 
a magyarság történelmi h i 
vatását teljesiti. Dicső 
honvédeink a szövetséges 
német hadsereg katonáival 
együtt vívják harcaikat azo
kon a csatatereken, ahol az 
első világháború oly sok 
csatamezőin arattuk győ
zelmeinket. Büszke örömmel 
látjuk a hős honvédek har
cos lendületét, bátor kitar
tásunkat, páratlan haditelje-
sitményeiket. A világ szeme 
a magyar nemzet felé fordul, 
az európai sajtó elismerő 
szavakkal emlékezik a kis 
nemzetről, a maroknyi nép
ről, melynek fiai nagyha
talmi haderőként diadalma
san veri, pozdorjává zúzza 

a rettenhetetlennek hit, gaz
dagon fölszerelt orosz bol-
seviki hadsereget. 

Hősök a derék magyar 
honvédek, kik az orosz csa
tatereken küzdenek. Méltók 
apáikhoz, az ősökhöz, kik a 
török-tatár ellen harcoltak, 
a Rákóczi oldalán, a 48-as 
időkben, az elmúlt világhá
ború folyamán vérrel irták 
be neveiket a történelemben. 
A megpróbáltatásokat, a haza 
szomorú napjait nem ezek a 
vitézek okozták a nemzetnek, 
hanem a pártoskodás. a v i 
szálykodás, a fnegnemértés, 
„a nem akarok katonát látni" 
a mételyt hintő káros eszmék 
tébolyító hatása. 

A hősöket nem csak a 
harcmezők termelnek, hanem 
a mindennapi élet is. Hős le
het a napszámos, a gyári

munkás, a kézműves, a tiszt
viselő és mindenki, aki éle
tével, szavaival vagy csele
kedeteivel az emberiséget, 
a nemzetet, a hazáját előbb-
segiti a boldogulás utján. 

Sokat szenvedett drága 
hazánknak ma igen sok hősre 
van szüksége. Hős kell a 
csatatérre, az ellenséggel 
szemben, hős kell itthon, 
aki kötelességteljesitésben, 
munkavállalásban és minden 
lemondásban, áldozathoza
talban elöl jár, példát mu
tat. Gigantikus erők mérkőz
nek, fajok és világnézetek 
harcolnak egymás ellen. Ha 
megakarunk maradni a né
pek harcában, akkor erőin
ket meg kell növelni, hősök
nek kell lenni mindannyiunk
nak. 

Nagysikerű vetésdijazást rendezett 30 

községben a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara. 

A Kisalföldi Mezőgazdasági 
Kamara vezetősége ezévben ren
dezte első alkalommal 30 köz
ségben vetésdijazásait, amelyek 
minden tekintetben nagyszerűen 
sikerültek. A határbejárások napja 
ünnep volt a községekben, jól
sikerült gazda napok, mert a 
kijelölt helyeken egybejöttek a 
gazdatársadalom számottevő tag
jai, a különféle járási gazdasági 
szervek és testületek képviselői, 
a szomszédos községek gazdái 
és vezető egyéniségei. 

A bíráló bizottságok meg
alakítása után hosszú kocsisor 
indult el a legszebb pompájában 
viruló határba, hogy a gyönyörű 
buzavetések közül kiválasszák a 
legszebbeket a megadott bírálati 
szempontok alapján. Bizony sok 
helyült nehéz volt a döntés, mert 
gyönyörű volt a határ, csodás a 
búzatáblák ringó kalásza. A sok 

szép gabonaföldet átnézve köz-
ségenNnt 20 jó és mégjobb ve
tést bíráltak felül és ítélték oda 
a versenydijakat. A bírálóbizott
ságok tanulságos gazdagyülés 
keretében hirdették k i az ered
ményeket. 

Az egyes eredmények kö
zül a következőket említjük meg: 

Ácsott az első dijat Konta 
László nyerte, másodikat Jenéi 
Dániel, harmadikat Bartha Imre. 
A nyertesek értékes dísztárgya
kat kaptak, míg tizenkét gazdát 
díszoklevéllel jutalmaztak. 

Szob községben első dijat 
Friedecky Ákos dr., másodikat 
Krajtsok Jenő és a harmadikat 
Szöcs Imre nyerte el. Tiz gazda 
kapott még oklevelet. 

A többi községekben ugyan
csak az első három nyertes ka
pott értékes dísztárgyat és a 
többi helyezett művészi dísz

oklevelet. Az egyes eredménye
ket folytatólagosan közöljük. 

A nagysikerű vetésdijazás 
értékes dísztárgyait a gazdaka
mara ajándékozta. £z elért sike
rek arra az elhatározásra bírták 
gazdakamaránkat, hogy a jövő
ben minden évben és midig más 
községekben rendezi meg a ve-
tésdijazásokat. 

Cserkésztáborban 
A Tátra fenyvesei hiányában a 

komáromi bencésdiákok, a 113-as 
Jókai cserkészcsapat, az idén a 
csicsói tó partján, a gróf Kál-
noky-féle birtok vadregényes er
dejében ütötte fel táborát. A kis 
emberek, buksifejü, drága kisgoly-
hok Isten szabad ege alatt élnek, 
hogy gondtalanságban, játékban, 
közös szórakozásban, bajtársi 
együttélésben, testben és lélek
ben frissüljenek, üdüljenek, erő
ben gyarapodjanak és annál ko
molyabban, elszántabban indul 
janak az uj iskolaévnek. 

A tábori élet gyönyörűsé
geit nagyszerűen élvezték a fiuk. 
Minden napjuknak gazdag prog
ramjuk volt s bizony fáradtak 
lettek, amikor este nyugalomra 
hajtották fejeiket. 

Vasárnap nagy napra vir
radt a cserkésztábor. Látogatási 
nap volt. Autókon, kocsikon jöt
tek a szülők, hozzátartozók, hogy 
cserkészfiaikat s a tábort meg
nézzék. A sok ismerőssel talál
kozva ott láttuk Alapy Gáspár 
kormányfőtanácsos, polgármes
tert, aki családjával együtt rán
dult el a cserkészekhez, hogy 
résztvehessen a tábor örömei
ben. 

Volt sürgés-forgás a tá
borban. Díszítettek, tisztogattak, 
az őrsök versenyeztek a rendcsi
nálásban. A vendégeket elhal
mozták a fiuk figyelemmel, ked
vességgel, szeretettel s szórakoz
tatásukra leleményeséggel sok 
felejthetetlen percet szereztek. 

A táborkapunál — mert 
hát az ügyes cserkészek „Pax" 
felírással gallyakból hatalmas 
diszkaput is emeltek a tábor fő
bejáratához — Sághegyi Medárd 
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Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. N3 

OJ 

tanár parancsnok, Pauer, Pelényi, 
Kovács, Csukás tanár urakkal, a 
cserkészvezérkarral együtt fo 
gadta a vendégeket. Megmutatta 
az egyes őrsök sátrait, melyek 
külön-külön is említésre érde
mesek. Elsősorban a „Turul" őr
söt emeljük k i , mily ügyesen nevét 
csiga-bigából rakta ki s a ma
gyar érzésüknek fapálcikákból a 
földbe kirakott „Magyarabb ma
gyar" felírással adott kifejezést. 
Az „őz" , a „Mókus", a „Sólyom" 
a „Sas" , a „Vadgalamb" őrsök 
ugyancsak kitettek magukért. 
Kami konyha, one kozma feliratú 
konyhasátor előtt állt „Kami-bá" 
(Balogh Kálmán) a nagy fözőka-
nállal, mestersége díszjelvényével. 
Az ebédlő, Hotel Repeta, a cser
készek által furt kut, „Csicsói 
vízmüvek Rt." hirdették, hogy az 
új nemzedék mindennel el van 
látva, egyesült erővel leleményes
séggel meleg otthont varázsolt a 
vadregényes erdő mélyén. 

A nap kellemesen telt el. 
Szentmisével kezdődött, majd 
játék, fürdés következett. Közben 
nagy örömet keltett Alapy p o l 
gármester kedves ajándéka a 
„safaládé és kenyérrel" mit a cser
készfiuk nagy örömmel fogyasz
tottak. Ebédkor ugyancsak kitett 
„Kami-bá" magáért, husievest, 
kirántott hust burgonyával tálalt, 
amit jó étvággyal fogyasztott 
el az éhes sereg. Délután hadi
játékot mutattak be a nagyme
gyeri és komáromi cserkészek. 
Este tábortűz mellett kedves mó
kákat meséltek, sok vígsággal 
szórakoztatták a vendégeket. Nóta 
csendült. Bizony késő este lett, 
amikor kellemes emlékekkel tá
voztak a vendégek. 

A cserkészfiuk csütörtökön 
hagyták ott a szép táborhelyüket 
s befejezték nyári táborozásukat. 
A kies helyen a jövő héten már a 
komáromi bencésgimnázium le
ánycserkész csapata fog tábo
rozni. 

T H L T H T Í T L 
FILMSZÍNHÁZ 
Komárom, Kun Miklós-u. 11. 

Telefon 470. 

Július 19-én, szombaton 
és 21-én hétfőn i|27 és i|29 órakor 

július 20-án, vasárnap 
4, l|27 és l|29 órakor 

Rökk Marika hatalmas filmje 

K o r a T e r r y 
Az artisták világát mutatja be. 

Magyar híradó. 
Július 22-től aug. l - i g szünet. 

Jegyelővétel vasárnap 10—12-ig. 
hétköznap az első előadás meg

kezdése előtt 1 órával. 

A H I D A S O K . 
(Jegyzetek a komáromi Erzsébet-hid hőskorából.) 

XLII. 

Három úgynevezett borvi
déke volt a vármegye magyarnak 
maradt déli felének, mely számot 
tartott arra, hogy a hidon ke
resztül átgravitáljon a megszál
lott északi részbe. Ez a három 
borvidék: a neszmélyi, az ácsi 
és — a kisigmándi borvidék. 
Lássuk őket külön-külön. 

* 
A neszmélyi borvidéket 

nem kell tüzetesebben bemutat
nom olvasóimnak. Országos 
márka ez már évszázadok óta, 
— sok szakértő esküszik rá, 
hogy az egy-két éves, nem pa
lackozott fehérborban csöndes 
iddogálásra a neszmélyi az ita
lok királya. A Gerecse duna
menti nyúlványának napos o l 
dala adja ezt a fölséges nedűt, 
hozzátartozik persze Dunaalmás 
hegyibora is. 

A megszállott Komáromból, 
csodás véletlen, főként tanügyi 
férfiak voltak itt a szőlőtermesztő 
urak. Czéh István polgári iskolai 
igazgató ur vezetésével Biró 
Gyula, Kecskés István tanár 
urak, nyomukban az elmarad
hatatlan nagykalapu „Pollák ta
nár ur" , majd Pathó Flóris 
igazgató ur, azután — elhunyt 
édesatyja örökében — Pathó 
Gyula (ki nagyhamar a jobbol 
dali Komáromba költözött), az 
//jov/fc-család, Nemcsics Lajos 
lakatosmester és Szénásyék .vol
tak Neszmély szerelmesei, kik 
minden lehető alkalommal vigan 
rajzottak át a hidon, hogy ne
mes neszmélyi földdarabjuk meg-
műveletlen ne maradjon. 

Dunaalmást Stix János lá
togatta lelkes buzgalommal, to
vábbá Lenhardt Mihály szőlőbir
tokos ur, kinek veje: Kállay 
Endre dr. is ezen a réven igen 
buzgó bortermelő szakférfiúvá 
vált. (Lenhardt Mihály és Stix 
János néhány év multán át is 
költöztek állandó lakásra szőlő-
jükbeli tusculánumukba a nesz
mélyi törzslakóvá vált Áprili 
Miklós volt komáromi bankdi
rektorral egyetemben.) 

A neszmélyi borvidékhez 
tartozó a Gerecse belső nyúlvá
nyának oldalán elhúzódó baji 
szőlőhegy is. Itt Zsindely Ferenc 
nyugalmazott törvényszéki elnök 
ur (a titulusból a „királyi" je l 
zőt a csehek lefaragták) volt 
szép régi villájában a háziúr, 
egyben viruló szőllejének gon
dos istápolója, halála napjáig 
szerelmese. Pedig rengeteg aka
dállyal küzködve tudott csak 
időnként átjutni, ismeretes lévén 
az a mesterkélten kiagyalt cseh 
rendelkezés, hogy a nyugdijat 
szigorúan a respublika területén 
kell elkölteni; igy hát huzamo

sabb tartózkodás a baji lanká
kon bizony évekig alig volt le
hetséges. Dosztál Jakab vas- és 
harangöntő mester is baji szől-
lőjének rajongója volt, a hétvé
get szinte kivétel nélkül ott töl
tötte Bajon, — ott is halt meg, 
baji szőllejében rövid idővel 
ezelőtt. 

A lelkes neszmélyiek közt 
meg kell említenem még Keleti 
József állategészségügyi főfel
ügyelőt és viruló családját, 
kik a cseh megszállás után csak 
néhány évig voltak ugyan az 
ősi, balparti Komárom lakói, de 
azóta is, végesvégig a neszmélyi 
hegy és a neszmélyi bor odaadó 
istápolói és szerelmesei. Hatal
mas, újonnan épült kastélyszerü 
vil la tekint le Komárom felé a 
neszmélyi Keleti-szőllőből, a régi 
összetartozandóságnak és örök 
szerelemnek ékes tanúbizony
ságaként. 

* 
Hát nagyjából ezek voltak 

azok, akik a neszmélyi borvidék 
és a rút cseh megszállás alá 
került Komárom városa között 
az eleven kapcsolatot jelentették. 
Ezek voltak az eleven kapcsok 
— természetesen a termesztés 
szempontjából. Mert ami viszont 
a fogyasztás szempontjait i l leti , 
bizony egységes és oszthatatlan 
volt az egész város és a messze 
környék abban, hogy a nesz
mélyi nemes italnak párja nincs 
az egész világon: — „Cseh
szlovákiában" pedig semmi
esetre. 

Tomanóczy József dr. 

A komáromi áll. polg. 
fiú és leányiskola 

Évkönyve. 
A komáromi m. kir . állami 

polgári fiú és leányiskola fenn
állásának 22. évében adta ki az 
1940—41. iskola évre vonakozó 
Évkönyvét. A gazdagtartalmu je
lentés Lebisch Vince igazgató, 
tanul, felügyelő szerkesztésében 
jelent meg. 

A könyv bevezetőben „A 
mosoly, mint nevelési tényező" 
címmel Somogyi Jolán tanár ne-
veléstárgyu kitűnő értekezését 
közli. Folytatólag részletesen is
merteti az iskolai év történetét, 
tanulmányi ügyeit, ifjúsági egye
sületei működését, az iskolai 
ünnepélyek műsorát. 

A tanári testületnek 11 oki . 
polg. isk. tanár rendes és 5 hi t 
oktató tagja van. A tanárok kö
zül 4 férfi és 7 nő. 

A tanulók létszáma 357. 
Ebből nyilvános rendes tanuló 
185 f iu , 149 leány, magántanuló 
16 fiu és 7 leány. /\ nyilvános 
rendes tanulók megoszlanak val
lásfelekezet szerint (összesen 

334) 216 r. k., 1 g. kat., 95 ref., 
13 ág. ev., 1 g. kel. . 5 izr., 3 
bapí., anyanyelvükre tekintettel 
329 magyar, 2 német, 2 tót, 
1 bolgár. 

A könyv utolsó szakasza 
az 1941—42. iskolai évre vonat
kozó értesítéseket adja tudtul . 

Az adófelszólamlási 
bizottság uj tagjai. 

A vármegye törvényható
sági bizottsága a komáromi, ta
tai, somorjai és dunaszerdahelyi 
m. kir . adóhivatalok területére 
az általános kereseti adó, jöve
delem- és vagyonadó jogossága 
és mérve ellen beadott fellebbe
zések elbírálására illetékes adó
felszólamlási bizottságok tagjaiul 
a Kisalföldi Mezőgazdasági Ka
mara, a kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamara, az ügyvédi Kamara 
és a vármegye törvényhatósági 
bizottság részéről egyhangúlag a 
következőket választja meg : 

/. A komárom-vidéki adó
hivatal területén : 

Rendes tagok : Szalay De
zső nagybérlő, Nagyigmánd, v i 
téz Sziklay (Schultheisz) Rezső 
vegyeskereskedő, Guta, Csengéi 
Lajos cipész, dr. Kiss Jenő ügy
véd, Ógyalla, f. Péntek Pál föid-
bittokos, Ács. 

Póttagok: Ordódy Miklós 
földbirtokos, Bagota, Semsey 
László vegyeskereskedő, M e -
gyercs, Takács Gábor szabó, 
Guta, dr. Selmeczy István ügy
véd Guta, Kürthy Benő földbir
tokos, Felsőgellér. 

2. A tatai adóhivatal terü
letén : 

Rendes tagok : Tilesch Leó 
földbirtokos, Bánhida, Simon 
Károly vegyeskereskedő, Tata, 
Nagy Imre szabó, Tata, dr. V i -
rágh Zsigmond ügyvéd, Tata, 
Thaly Dezső nyűg. jószágigaz
gató, Tata. 

Póttagok: Győry Vilmos 
földbérlő, Kocs, Michl Oszkár 
vegyeskereskedő, Tata, Blahó 
Géza kőműves, Tata, dr. Almády 
Károly ügyvéd, Tata, Kardoss 
Kálmán urad. igazgató, Tata. 

3. A somorjai adóhivatal 
területén : 

Rendes tagok: Schuszter 
Béla földbérlő, Bucsuháza, vitéz 
Báldy (Balhéim) József vegyes
kereskedő, Somorja, Baráth Béni 
müasztalos, Somorja, dr. Her-
czegh József ügyvéd, Somorja, 
Jalkóczy Ferenc földbirtokos, Kis-
paka. 

Póttagok: Csiba László 
földbirtokos, Somorja, Bangha 
Károly vegyeskereskedő, So
morja, dr . Richter László ügy
véd, Somorja, Biró Miklós kis
birtokom, Nagylég. 

4. A Dunaszerdahelyi adó
hivatal területén : 

Rendes tagok : Csiba István 
földbirtokos Albár, Vései Géza 
vegyeskereskedő, Dunaszerda
hely, Tölgyessy Lajos kémény
seprőmester, Dunaszerdahely, 
dr. Priviczky Ernő ügyvéd, D u 
naszerdahely, Bartal Iván föld
birtokos, Etrekarcsa. 

Póttagok: László József 
földbirtokos, Padány, Sidó Fe
renc rőföskereskedő, Dunaszer
dahely, Matics Károly szobafestő, 
Dunaszerdahely, dr . Katona Mó
ric ügyvéd, Dunaszerdahely, 
Leölkes Lajos kisbirtokos, Ben-
kepatony. 



A Országos Légvédelmi 
Parancsnokság figyelmeztetése. 

A közelmúltban kiadott 
81.800., 83.800 és 83.801-es 
honvédelmi miniszteri rendeletek 
intézkedései szerint ez év köze
péig az ország egész területén 
végre kell hajtani a kijelölt te
rületeken fekvő lakóházak és 
házcsoportok légoltalmának meg
szervezését. Az előirt légoltalmi 
munkálatok kapcsán nemcsak a 
lakóházak szükségóvóhelyeit kell 
előkészíteni, de a kötelezett i n 
gatlantulajdonosoknak igen sok
féle anyagokat és eszközöket: 
óvóhelyfelszerelési tárgyakat, e-
£észségügyi anyagokat, kézifecs
kendőket és oltóeszközöket, elsö-
tétitési anyagokat stb. kell besze
rezniük. Ugyanilyen beszerzési 
költség hárul, még ez év folya
mán az u. n. I I . légoltalmi cso
portba sorolt épületek és va
gyontárgyak tulajdonosaira, i l 
letve légoltalmi vezetőire is. 
A város illetékes hatóságaihoz 
érkezett sorozatos feljelentések
ből megállapítható, hogy a lég
oltalmi rendelkezéseket lelkiis
meretlen egyének visszaélésekre 
használják fel és a honvédelmi 
miniszter rendeleteire való hivat
kozással értéktelen anyagokat 
tömegesen bocsájtanak meg nem 
engedett áron forgalomba. A 
honvédelmi miniszter ezúton is 
felhívja az érdekeltek figyelmét 
arra, hogy az előirt anyagok 
előállítása és kereskedelmi for
galma ellenőrzés alatt áll. Csak 
olyan cégnek szabad légoltalmi 
cikkekkel kereskedni, amelyek

nek erre külön engedélyük van 
és csak a honvédelmi miniszter 
által engedélyezett eszközöket és 
anyagokat szabad forgalomba 
hozni. Az engedélyezés számát, 
vagy a légoltalmi anyagok cso
magolásán, vagy magán az esz
közön (pl . oltószereken) fel kell 
tüntetni. A honvédelmi miniszter 
irányítása alatt álló Légoltalmi 
Közlemények cimü folyóiratban 
az érdekeltek mind az engedélye
zett cégek, mind a légoltalmi 
célra megfelelőnek talált eszközök 
és anyagok felsorolását állan
dóan megtalálhatják. Magát ká
rosítja meg az, aki nem tanúsít 
kellő óvatosságot a beszerzésnél, 
mert értéktelen anyagokat és 
eszközöket ez ellenőrző hatósá
gok elfogadni nem fognak. 

Egyúttal felhívja a honvé
delmi miniszter a beszerzésre 
kötelezett ingatlantulajdonosok f i 
gyelmét arra is, hogy a légol
talmi célra szükséges eszközök 
és anyagok országos szükségle
tét biztosítani tudja ugyan, de 
ha mindenki a határidő lejárta 
előtti utolsó hétre hagyja a be
szerzést, kereskedelmet és ipart 
a megrendelésnek olyan tömege 
fogja elárasztani, amelynek azok 
eleget tenni természetszerűleg 
nem tudnak. Azok tehát, akik a 
késő időpontra halasztott be
szerzések miatt nem tudják la
kóházukat az előirt módon fel
szerelni, a büntető felelősség alól 
nem mentesülnek. 

Betörtek az Uj Komárommegyei Hírlap kiadóhivatalába. 
Betöréses-lopások sorozata veszélyezteti Komárom közbiztonságát. 

Alig múlik el hét, hogy be
töréses-lopás ne fordulna elő 
Komáromban. A héten három 
esetben követtek el betörést 
magánlakásokba, üzletekbe anél
kül, hogy munkájukat bárki meg
zavarta volna. 

Július hó 10-én, csütör
tökön éjjel az Uj Komárommegyei 
Hírlap kiadóhivatalát, a Czike 
Pál és Társai könyvkereskedés 
(Komárom-UJTáros, Mussolini-ut 
23.) üzletét látogatták meg isme
retlen tettesek. Az éj sötét leple 
alatt az udvarról a nyomdahe
lyiségbe hatoltak, majd az üveg 
ajtó egyik tábláját betörve jutot
tak be az üzlethelyiségbe. Itt 
csak az iroda fiókjait törték fel 
készpénz után kutatva. Még a 
szerkesztőségi Íróasztal fiókját 
is felfeszítették az üzletben talált 
papirvágó ollóval. Készpénzt alig 
találtak, mert a gondos „Czike 
bátyánk" a készpénzt soha sem 
hagyja éjjelre a fiókokban. M i n d 
össze 16 P.-t véve magukhoz 
csalódottan távoztak. 

Másnap éjjel, juliüs 11-én, 
szombatra virradó reggelre Királyi 
Miklós gyógyszerész gyógyszer
tárában próbáltak szerencsét a 
vakmerő betörők. Itt 126 P. 
készpénz jutalmazta a statáriális 
eljárást kívánó vállalkozást. A 
betörők az iroda ablakját válasz
tották közlekedést útnak. 

Ismeretlen tettesek fosztot
ták ki Rapsa Gyula műszaki ta
nácsos Szent István ut (Nádor u.) 
79. sz. alatti lakását is a héten, 

mialatt a házigazda vidéken nya
ralt. A betörésre a budapesti 
rendőrség jött rá. Egy gyanús 
egyént fogott kinél megállapí
totta, hogy a nála lévő ékszerek 
Rapsa házában történt komáromi 
betörésből származnak. Megin
dult a nyomozás. A betörés rész
letéről lapzárta miatt bővebben 
csak a jövő héten adhatunk hirt. 

A sorozatos betöréses-lo
pások Komárom lakosságának 
közbiztonsági érzsés nagyon 
erősen nyugtalanítják. Az álla
potokveszélyességét növeli, hogy 
rendőr-őrszemélyzetünk létszá
mát a minimumra csökkentették 
s még igy is nagy rendőrlétszám 
hiánnyal dolgozik rendőrkapi
tányságunk. A tűrhetetlen álla
potok megszüntetésére talán p o l 
gári őrségeket kellene szervez
nünk. 

Mint értesülünk f. hó 16-án, 
szerdán éjjel a szőnyi Pataky-
féle gyógyszertárt sem kímélték 
a betörők. Itt a laboratóriumon 
keresztül jutottak be a gyógy
szertárba és a kasszát feltörve 
kb. 400 pengőt vittek el. A nyo
mozást a csendőrség azonnal 
megindította. 

A helyes fogápolás ODOL 
fogpéppel történik. Használja fc 

ezért napi fogápolásához É 
az ODOL fogpépet. 

O D O L 
lí tubus ára P 1.15 

Kereskedelmit végzett hölgy, ki a 
g y o r s - és gépírás , könyvitel 
é s l eve lezésben teljesen perfekt, 

azonnal ra állást keres. 
Cím a kiadóhivatalban. 

H Í R E K . 

Magyar a magyarért. 
Szabó István tizenkét gyer

meket adott a hazának, végig
harcolta a világháborút és két 
fia résztvett még a délvidéki har
cokban is. A pusztító árvíz ugyan
akkor az ő kis apostagi házacs
káját vitte el. Egész élete mun
káját sodorták el a haragos hul
lámok s azóta kis deszkából ké
szült szükségházban húzta meg 
magát családjával. 

Egy kalászérlelő júniusi 
napon kis küldöttség kopogta
tott ajtaján. Az apostsgi községi 
biró, meg a jegyző feketében, a 
többiek honvédtiszti egyenru
hában. Szabó István uram még 
meg sem kérdezhette a nagy 
tisztesség okát, amikor már ke
zében érzett egy tömött boríté
kot. Hamarosan megtudta, hogy 
egy katona tiszti tanfolyam hall
gatói adták össze megtakarított 
pengőiket, hogy legalább egy 
árvizsujtott, derék magyar csa
ládon segítsenek. 

Ez a kis ajándék csak egy 
család életét segítette a télre 
hajlék alá. Az összeomlott házak 
helyén épülő hajlékok között 
csak egy épületet jelent, de ma
gasztos jelképe ez az egy is a 
magyar és magyar közötti együtt
érzésnek. Ez a kis ház beszé
desen példázza, hogy magyar 
és honvéd egyet jelent. A ma
gyar honvédtisztek a tanfolya
muk sok fáradsággal és gonddal 
járó tanulmáyai közben is mele
gen érző szívvel gondoltak az 
árviz által sújtott községek felé 
és magyar szivük egybehangzó 
dobbanásából odavarázsolták az 
apostagi Szabó István fronthar
cos és családja fölé a viz által 
elmosott hajlékot. 

Apostagon szorgalmasan 
dolgoznak a munkások és Szabó 
István háza hamarosan telő alá 
kerül. Büszkén mutathatja majd 

.74 

az öreg katona katona-fiainak 
ezt a házat, melyet a magyar 
katona szeretete és áldozatkész
sége varázsoit ide. 

A gyémántmisés fópap. 
Várits Károly, Győr egyházme
gye pronestora, a székeskáptalan 
nagyprépostja most töltötte be 
áldásban és jótettekben gazdag 
élete folyamán pappá-szentelé-
sének 60-ik évfordulóját. Az ősz 
főpap a ritka jubileum alkalmá
ból f. hó 11-én a győri székes
egyház főoltáránál gyémánt m i 
sét mondott. A templomban ott 
volt a megyésfőpásztor, dr. báró 
Apor Vilmos, dr. Cseh Sándor 
püspöki szertartó kíséretében. 
Az evangélium után Wagner M i 
hály prépost-kanonok mondott 
szentbeszédet s a papi hivatás 
fönségéről beszélt, melyet a j u 
biláns főpap oly mintaszerűen 
töltött be. Az agg nagyprépostot 
igen sokan felkeresték üdvözlé
sekkel. Számosan köszöntötték 
Komáromból is. 

Tanügyi kinevezés. A 
kormányzó a vallás- és közok
tatásügyi miniszter előterjeszté
sére dr. vitéz Tarczay-Felicides 
Román miniszteri osztályfőnöki 
cimmel és jelleggel felruházott 
miniszteri tanácsost miniszteri 
osztályfőnökké, dr. Lörinczy Sza
bolcs miniszteri osztálytanácsosi 
cimmel felruházott miniszteri t i t 
kárt miniszteri osztálytanácsossá, 
dr. Piacsek Rezső tan
ügyi tanácsosi cimmel felruházott 
tanügyi titkár, a komáromi tan
kerületi m. kir. főigazgatóság 
kiváló helyettes vezetőjét, tan
ügyi tanácsossá kinevezte. 

Kinevezések az OTI ko
máromi intézeténél. A belügy
miniszter július l-ével a fogal
mazási szakon: Horváth József 
dr. titkári cimmel és jelleggel 
felruházott segédtitkárt, a komá
romi intézet közkedvelt ügyve
zetőjét titkárrá, Bertalan Olivér 
dr. segédfogalmaz^f fogalmazóvá. 



Az orvosi szakon: Bardocz Jó
zsef dr. orvost orvos-segédfo
galmazóvá, a középfokú bizto
sítási szakon: Rácz József segéd -
ellenőrt ellenőrré, a számvevő
ségi szakon: Horváth Imre, SzüV/o 
Péter és Mészáros Pál számgya
kornokokat számtisztekké, az 
alsófoku bizt. tisztviselők létszá
mában : Szitári Béla, Németh Fe
renc és Kácser Flórián segéd
tiszteket I I . oszt. tisztekké k i 
nevezte. 

Utcaseprők, szemétfuva
rozók hatásköre. (Panaszos 
levél.) Tekintetes Szerkesztőség ! 
Nagy örömömre szolgált, hogy 
a közigazgatási bizottság foglal
kozott a város köztisztasági do l 
gaival. Ideje már, hogy erélyes 
kéz rendet teremtsen az utca
seprés, szemétfuvarozás frontján 
is, mert az állapotok tűrhetetle
nek. Remélem ezentúl más lesz 
a helyzet. A kérdéssel kapcso
latban kérném az illetékesek f i 
gyeimét arra is felhívni, hogy 
oktassák ki a köztisztaság hi
vatott szerveit: az utcaseprőket, 
szemétfuvarozókat, hogy hatás
köri kérdésekben ne legyenek 
annyira rátartósak. Mert mégis 
csak abszurdum, hogy a gyalog
járón szétszórva ott maradhatnak 
az összetört üveg darabjai, mi
kor az utcaseprő éppen arra se
per, mivelhogy nem illetékes a 
gyalogjárót tisztogatni, vagy a 
kishíd feljárónál a vasúti sínek 
hézagaiból kikotrott szemét soha 
nem lesz eltakarítva, mert hát az 
utcaseprő hatásköre csak az eső
víz leeresztőig terjed. — Egy 
kerékpáros az utcaseprőket, 
szemétfuvarozókat állandóan el
lenőrizhetné s velük szemben 
nagyobb szigorúsággal kell el
járni. Akkor nem lesz oly bot
rányt okozó a város köztisztaság 
ügye. — Soraim szives közlését 
megköszönve mély tisztelettel + % 
hű olvasója. 

Este 11 órakor kezdődik 
az elsötétítés. A honvédelmi 
miniszter rendelete alapján az 
ország nyugati részén, tehát vár
megyénkben és városunkban is 
a lakóházak elsötétitését július 
15-től 23 órai kezdettel kell 
végrehajtani. Ezen területen a jár
müvek egész éjjel fénycsökkentő 
berendezés nélkül járhatnak. 

Kinevezések a rn. kir. 
forgalmi adóhivatalnál. A pénz
ügyigazgatóság hatásköre alá 
tartozó forgalmi adóhivatalnál 
működő Konta Sándort I . oszt. 
adótisztté, Vörös Lászlót, Hodossy 
Dénest és Komlósi Károlyt I I . 
oszt. tisztekké, Gombás György, 
Kozma Zoltán, Neumayer Béla, 
Vida László, öllé Sándor, Rozs 
József, Bérczy Árpád, Gaal Jenő, 
Krüger Vilmos, Molnár Frigyes, 
Paulovits Iván, Király Károly és 
Forró Imre komáromi lakósokat 
forgalmi adóhivatali gyakorno
kokká kinevezte. 

Rendőrségi kinevezések. 
A belügyminiszter július 1 . ha
tállyal dr. Nagy Ferenc, dr. Alagi 
Antal m. kir. rendőrfogalmazó 
gyakornokokat segédfogalma
zókká, Veréczi Nándor m. kir. 
detektív gyakornokot detektivvé 
kinevezte. 

Kinevezés. A belügymi
niszter a városi számvevőségi 
tisztviselők létszámában Hajagos 
Béla mosonmagyaróvári számel
lenőrt számvizsgálóvá kinevezte. 

Vármegyei sorózóbizott-

ság elnökei. Komárom várme
gye törvényhatósága a söröző-
bizottságba a törvényhatóság 
első tisztviselőjének, illetve tör
vényes helyettesének akadályoz
tatása esetén elnöknek 1. Bozó 
Sándor, 2. dr. Zelliger Ernő, 3. 
Bartal Iván, 4. Csiba István, 5. 
gr. Kálnoky Sándor, 6. Sziklai 
Rezső, 7. Patzenhofer Herbert, 
8. dr. Jeney Géza, 9. Ordódy 
István, 10. Csepy Béla, 11. Michl 
Géza, 12. dr. Mohi Rezső tör
vényhatósági bizottsági tagokat 
küldi k i . 

Árdrágításért vonták fe
lelőségre. Fleischmann Kálmán 
szőnyi rőfös kereskedő állott a 
komáromi törvényszék előtt azzal 
vádolva, hogy a kormányrende
lettel megállapított legmagasabb 
áron jóval felül adja el áruit. A 
nyomozás 41 esetben állapította 
mega súlyos árdrágítást. Fleisch-
mann Kálmán beismerte a vádat s 
azzal védekezett, hogy Budapesten 
zugkereskedelemben vette áruját 
számla nélkül, másrészt pedig 
nem tudott az ármaximálásról. 
A törvényszék elnapolta a tár
gyalást, mert bizonyítás kiegé
szítést rendelt el. 

Templomjavi tás . A Ko-
máromujvárosi róm. kat. egyház
község képviselőtestülete foglal
kozott a városrész u. n . Szent 
István templom tatarozás kér
désével. A templom olyan álla
potban van, hogy renoválása el
kerülhetetlenné vált. A kérdéssel 
kapcsolatban szóba került a 
templom Koppánmonostorra való 
áthelyezése illetve az uj Jézus 
Szive templom felépítésével nél-
külözhetővé vált Szent István 
templom lebontása s az anya
goknak a koppánmonostori tem
plom építésénél felhasználása 
kérdése is, de a képviselőtestü
let a tervet elvetette s kimon
dotta, hogy 8—12.000 P. költ
séggel renováltatja a régi temp
lomát, a kiadások fedezésére fel
használja a teplom tulajdonát 
képező 6 kat. hold szántóföld 
eladási árát. 

Strandélet Dunaalmáson. 
A hirtelen kánikulai meleggé 
fokozódott időjárás mind na
gyobb és nagyobb közönséget 
vonz a dunaalmási 24 fokos 
kénes strand fürdőbe. A kies 
fekvésű strand homokján százá
val veszik a fürdőzők az üditő 
gyógyhatású fürdővíz után a 
napfürdőt, vagy pihennek az ár
nyas fák lombjai alatt. A telep 
felügyeletét Szilágyi Miklós für
dőbérlő szakszerű gondossággal 
végzi. Minden ott megjelenő ven
dég elragadtatással beszél a für
dőhelyről, ahol kitünőételeket és 
jó hűsítő italokat szolid polgári 
árakon szolgálnak fel. Kényel
mes szállodája olcsó panziót 
nyújt. A fürdőtelep megközelít
hető hajóval, vasúton átszállás
sal Almásfüzitőn. Kerékpárok ré
szére küiön megőrző hely van 
felállítva. 

Felvétel. A Felvidéki Egye
sületek Szövetsége által fenntar
tott Hunfalvy Diákotthonban (IX. 
Vaskapu-u. 6|a. sz.) 42 felvidéki, 
illetőleg szlovákiai egyetemi és 
főiskolai hallgató nyerhet lakást 
fűtéssel és ágynemű-használattal 
havi 12 pengőért. Felvételi kér
vényeket augusztus 25-ig kell 
beadni a Szövetség irodájába 
(Budapest, VI I . , Rákóczi-ut 36. 
I I I . em. 2. ajtó). 

Felvidéki magánt isztvi 
selök memoranduma. Közis
mert az a mozgalom, mely Ri
maszombatból indult ki s h i 
vatva van tömöriteni a felvidéki 
és kárpátaljai magántisztviselő
ket és alkalmazottakat. A szö
vetség Rimaszombat székhellyel 
most újra alakul, az alapszabá
lyok most vannak jóváhagyásra 
felterjesztve. Komárom város te
rületére a vezetőség a képvise
letre Gruber Lőrincnek adott 
rnegbizást. Évtizedeken át előt
tünk áll Gruber Lőrinc társa
dalmi egyesületeinkben és a 
helyi sajtóban kifejtett munkás
sága. Jó kezekben van a meg
bízatás, városunknak ez a tár
sadalmi osztálya, az ő szociális 
gondolkozásától, -tettrekészségé
től csak eredményeket várhat. 
Most nyújtotta be Gruber Lőrinc 
a Magyar Élet Pártja, mint a 
kormányzópárt helybeli választ
mányához a szövetség terjedel
mes memorandumát, melyet a 
választmány egyhangúan elfo
gadott s elrendelte a MÉP buda
pesti központjához való felter
jesztését. Csak helyeselhetjük és 
egyetértünk városunk társadalma 
ezen érdemes, nemzetgazdasági 
szempontból oly fontos osztá
lyának mozgalmával. 

S P O R T 
Szép uszóeredmények a 

komáromi körzeti úszóver
senyen. Komárom sport életé
ben vezetőszerepét a KAC első
sorban az úszósport intenzív 
müvelésével éri el. Vasárnap is 
tanúságot tett céltudatos sport
munkájáról, amikor körze'.i uszó 
versenyt rendezett a legszebb 
sikerrel messze vidék legjobb 
versenyuszodájában, a Komá-
romujvárosi strandfürdő vér-
senymedencéjében. Az úszóver
senyen részt vettek Esztergom, 
Dorog, Tokod és Komárom leg
jobb úszói. 

A verseny eredmények a 
következők : 100 m. i f j . gyors : 
Horváth (Dorog) 1.112, 50 m. 
fiu hát : Kostyá! (Esztergom) 
38-8, 2. Stróbel (Komárom) 43, 
50 m. gyermek hát : 1. Czuth 
(Dorog) 442, 2. cnesei (Komá
rom) 468. 200 m. mell : 1. Né
meth (Esztergom) 3.12 2, 2. Haff-
ner (Komárom) 3.36-8. 50 m. 
hölgy m e l l : 1. Hanzmann I I . 
(Komárom) 47 2. 100 m. gyors
úszás: 1. Schweitzer (Esztergom) 
1.11-2, 2. Erdős (Komárom) 1.12, 
3. Jókai (Komárom) 1.164. 4x50 
gyorsváltó: 1 . Dorog 2.15.8, 2. 
Komárom 2.182. 100 m. hát : 
1. Horváth (Esztergom) 1.298, 
2. Pákozdi (Komárom) 1.36. A 
vízipóló csapat:" Vizkelety — 
Nagy, Hanzmann — Jókay — 
Lupták, Erdős, Felföldi és Szabó 
összeállításban Esztergom, D o 
rog, Tokod kombinált csapatá
val mérkőzött és azt szép já
tékban 4 : 1 arányban győzte le. 

M o r e j o n és Csiszár K o 
máromban . Morejon a világhírű 
kubai néger ököívivóbajnok és 
Csiszár magyar ökölvívó, vala
mint több neves magyar öklöző 
vendégszerepel július 27-én Ko
máromban a KFC ráckerti sport
pályáján felállított szabdtéri szo
rítóban. A nagysikerűnek Ígér
kező verseny iránt nagy az ér
deklődés. 

Ránduljon 
Dunaalmásra. 

ki 

Kénes strandfürdő Hőfoka 240 C. 
Az újonnan épült szállodában 

folyóvíz. 
Napi pansió. 

Fiatal, 
nőtlen, keresztény tiszt
viselőket keresünk. 

Épületfaszakmában 
jár tas 

előnyben. Négy közép
iskolai végzettség ele
gendő. 

Ajánlatokat fizetési igény feltün
tetésével „Dunántúli RT." j e l i 

gére kiadóba. 

Házhelyek 
az uj kat. templom körül 
előnyös fizetési feltételek 
mellett jutányos áron 

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komárommegyei Hitelbank Rt-ná! 
Komárom, Baross-u. 7. sz. 

Komárom thjf. szab. kir. város 
adóhivatalától. 

352j 1941. sz. 

Hirdetmény. 

Felhívom az adófizető polgáro
kat, hogy ugy a mult évről hátralékos 
adótartozásukat, mint a folyó évi 3|4-re 
esedékes köztartozásukat a városi adó
hivatalnál legkésőbb augusztus hó !5-ig 
fizessék be, az azonnali árverés és az 
ezzel járó tetemes költség elkerülése 
végett. 

Komárom, 1941. július hó 17-én. 

P. H. D r . Bé l teky 
városi tanácsnok, 
adóhiv. vezető. 

Felelős kiadó : 

CZ1KE I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 

Felelős vezető: Hacker Dezső. 

A kerületi I. osztály A. és B. 
osztályra tagozódik. 

A takarékossági és közle
kedési viszonyokra tekintettel 
kettéválasztották a kerületi első 
osztályt, A Z uj csoportosítást is 
összeállították. 

A Z alszövetség ügyvezetője 
az 1941—42. évre szóló bajnok
ságokat kiírta. 

Az A osztályba a követ
kező 12 csapat kerül: a Kerület, 
DAC, GyAC. KAC, Selyemipar, 
KFC (az NBC-ből kiesett) TSC I I . 
Kühne, Kapuvár, Érsekújvár I I . 
Győri TC, Vágsellyei SE került. 
Az ugyancsak 12 csapatos B 
osztály tag ja i ; FAK, Hajmáskor, 
Siófok, Haladás I I . , Unió, M . 
Előre, Celldömölk, Pét, Move 
ZSE, SzFC I I . , Kinizsi, s áz 
Ajkai Levente Egyesület. 


