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Megjelenik minden szombaton. 

Felelős szerkesztő: 

PATHÓ GYULA 

Mintha nem is volna 
háború körülöttünk, mintha 
nem is volna ezer gond a 
jelen és a jövő nv. sgyéin, a 
nyár tikkasztó melegével még 
is csak elérkezett. 

A falvakban csend van. 
De a kasza peng, a gép 
zakatol és a munkát fűsze
rező nótaszó hangzik. Most 
van a dandárja a mezőn a 
munkának. Ki kell használni 
a rendelkezésre álló időt 
látástól-vakulásig. 

Lázas munka folyik a 
párnázott ajtók mögött is. 
Az ország sorsát irányító és 
igazgató hivatalokban való
ban erőnfelüii munkát végez
nek. A kormány intézkedik, a 
közigazgatási szervek hűsége
sen teljesítik kötelességüket, 
a katonák harcolnak hősies 
kitartással, a munkás dolgo
zik verejtéket hullatva. M i n 
denki végzi munkáját ott, 
hova sorsa állította. 

A mi sorsunk, végzetünk, 
rendeltetésünk : az örök lét
küzdelem. Az élet nyáron 
sem állhat meg. Nekünk, 
magyaroknak pedig az élet 
örökös harccal jár, a létért 
küzdeni kell. A küzdelemre 
mindig készen kell állnunk 
helyünkön és teljesíteni kell 
kötelességünket, őrhely j u 
tót nemzetünk számára s ha 
ébren nem tartunk k i , más
hely nincs számunkra ebben 
a nagy világban. 

A megfeszített, idegölő 
munka zavartalan ellátása 
követeli meg, hogy a ro
botos ember testben, lélek
ben felfrissüljön, ép, egész
séges legyen. Ezért kell a 

nyári szélcsendben pihenés, 
üdülés, gyógyulás, szórako
zás. Aki teheti, el is megy 
nyaralni. Mivel pedig a 
külföldi utazgatások és nya
ralások lehetősége el van 
zárva, meg kell elégedni 
azzal, amit a haza természeti 
kincsei aduik. Most látjuk, 
mily tökéleteset nyújtanak az 
édes haza kiránduló, üdülő 
helyei, a hires gyógyfürdők, 
a sz-. bbnél szebb kies v i 
dékek. Mi Komáromiak itt 
a Duna-Vág torkolatánál 
meg igazán örülhetünk, mert 
magunkénak mondhatjuk 
Koppanmonostort, Dunaal

más kénes fürdőjét és a 
Vértes hegység táj szépsé
geit. Van helyünk elég, ahol 
nyaralhatunk, ahol munka 
után uj erőre juthatunk. 

Nehéz időket élünk. Ren
deltetésünk, végzetünk ma 
kétszeres harcot, munkát és 
vele megérdemelt pihenést 
követelt tőlünk. Életünkben 
pedig különösen nagy g ö 
röngyök és veszedelmes buk
tatók vannak, ép ezért a 
a nyár kocsiját ugy gördítsük 
átrajta, hogy a nyárnak csak 
á xiasa térjen vissza, mun
kánk pihenésünk hozza meg 
sorsunk jobbra-fordulását. 

Szabályrendeletet alkotott a vármegye 
a vásárrendtartásról, a vásári 
és piaci helypénz-dijszedésről. 

Komárom vármegye tör
vényhatósága Reviczky István 
alispán előterjesztésére és a th. 
kisgyűlés javaslatára három sza
bályrendeletet alkotott a vásárok 
rendtartásáról, a heti- és orszá
gosvásárokon való ipari készít
mények eladásáról, a vásári és 
piaci helypénz-dijszedésről és 
díjtételeiről. A szabályrendeletek 
előírják : 

A vármegye* területén o r 
szágos, heti- és bucsuvásárok 
csak azokban a községekben és 
napokon tarthatók, ahol és amely 
napokra azok tartását a m. kir . 
kereskedelmi miniszter engedé
lyezte. A vásár napját megelőző 
vagy azon tul terjedő vásártar
tás (elő- és utóvásár) tilos. 

A vásár április hó 1-től 
szeptember hó 30-ig időkben 
reggel 7 órakor kezdődik és 
délután 7 óráig (19 óráig) tart, 
a többi hónapokban pedig reg
gel 8 órakor kezdődik és dél
után 5 óráig (17 óráig) tart. 

Állatvásár csak az állat
egészségügyről szóló kormányren

delet által előirt és megfelelően 
beiendezett, az állategészségügyi 
hatóság által engedélyezett vá
sártéren és az ott megszabott 
feltételek mellett tartható. 

Kizárólagos állatvásárokon 
csak az élelmiszer árusítók (ka 
lács és pecsenyesütők, lópokróc-
árusitók bognárok, szíjgyártók 
és a tarisznyakészitők rakodhat
nak k i . A vásár napján állatokat 
csak az állatvásártéren szabad el
adni, vagy vásárolni. A vásárra 
felhajtott állatokat csak a velük 
hozott edényből szabad itatni. 

A vásárokat zsidó árusok, 
kereskedők és iparosok nem láto
gathatják. A vásárról ki vannak 
zárva, illetve kitiltandók, romlott 
előéletű, a közbiztonságra veszé
lyesnek ismert egyének, a k o l 
dusok, a kockavetők, sz.erencse-
számárusitók, kártyavetők, álta
lában véve a szerencsejátékosok 
és mindazon mulattató üzletek, 
amelyek szemérmet, közerköl
csöt sértő, vagy botrányt okozó 
látványosságokat mutogatnak és 
amelyek a testi épséget veszé

lyeztetik. Országos- és hetivá
sárokon kenőcsöket, tapaszokat, 
általában véve emberek vagy ál
latok számára bármely egyszerű 
vagy összetett gyógyszert, mér
geket, repesztő- és durranó-
anyagokat árusítani tilos. 

A vármegye területén fekvő 
községek heti vásárjain élelmi
szereket, házi iparcikkeket — 
amennyiben azt a törvényes k i 
váltságok nem akadályozzák — 
bárki áruba bocsájthat. 

Házi iparicikkeken kivül 
más ipari készítményeket csu
pán helybenlakó, de mindenké
pen iparűzési jogosítvánnyal ren
delkező iparos, (kereskedő, há
zaló) illetve rendőrhatósági iga
zolvánnyal (vándoripari enge
déllyel) biró vándoriparos jogo
sult árusítani. 

Vásártartásra jogosított köz
ség vásári és piaci helypénz-
dijszabályzatát a törvényes ren
delkezések értelmében saját vá
sáraira maga állapítja meg. 

Amennyiben a község, mint 
vásártartó vásári és piaci hely-
pénzdijszabályzatot nem alkot 
vásáraira, úgyszintén vásári és 
piaci heiypénzdij szabályzat al
kotására nem jogosult, valamint 
magán vásártartók vásáraira 
nézve az alábbi vármegyei 
vásári- és piaci hely-
pénzdijszabályzati díjtételek az ér
vényesek : ló, szarvasmarha 
után 20 - 3 0 fillér, szamár, 
öszvér, bivaly után 20 fillér, 
csikó, borjú után 10 tillér, 
hizottsertés után 10—16 fillér, 
sovány sertés után 8 f i l l . , j u h , 
kecske után 6 f., szopós malac, 
bárány, gida és baromfi után 4 
f i l l . , csirke páronként 2 f i l l . — 
Gépjármű után 80 f., kétfogatú 
kocsi után 30 fillér, egyfogatú 
kocsi után 20 f. — Sátorban, 
bódéban történő árusításnál az 
elfoglalt terület négyzetmétere 
után 10 f., pecsenyesütők, i tal
mérők 20 négyzetméterig 1 2 0 P . 

Helypénzfizetésre mindenki 
kötelezve van ; helypénzmentes
ség vagy kedvezmény senkinek 
sem, még a helybelieknek sem 
engedélyezhető. 

Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron 

a Felsődunántúli 

V á s á r o l j u n k 

HANGYA 
1 l-es sz. ü z l e t é b e n 

Szövetkezet 
Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

A munka és a pihenés. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G É S K I A D Ó H I V A T A L : 
Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 451. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 



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

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

Ítéletek 

légoltalmi kihágások miatt. 

A m. kír. rendőrség komá
romi kapitányság rendőr bün-
tetőbiraja légoltalmi kihágások 
miatt az alábbi ítéleteket hozta; 

Bangha Vince, Dózsa Jó
zsit , Krett Ferenc, Nagy Jenő, 
1 0 0 - 1 0 0 P, Negró Tibor 80 P, 
Árki Béla, Csiba Lajos, Fischer 
Janka, Godorovszky József, Har-
mos Károly, Neuwirth Viktor, 
Rácz Dániel, Tóth Károly, Vidák 
László, Waldhauser Ferenc 50-
50 P, Andrási József, Csukás 
Istvánné, s z ü l . Kossák Júlia, 
Kenzler Mór, Prágai Endre, 
T a n u k Karoly, 30 - 3 0 P, Ádám 
Károly. Bartal Imre, Benkő Zol
tán, Bokros Margit, Czidor 
Laszlo, Gergely Erzsébet, Hor
g o s Gábor , Hozmaim László, 
Huszá.k Emma, Kramnier Sán 
d o r , Mádel Mihály, Meszlényi 
János, Schwarz Fülöp, Vidák 
Ferenc, Viszmeg Márton, 20 20 
P, Beke Lajos, Czill Ferenc, 
Molnár Antal, Pataki Lajos, 
Szovics Imréné s z . MaczaÜk 
Ilona, Vornyik Ferencné, Vor-
nyik János, Závojnik Lajos, 10-
10 P. Lakatos Sandorné, szül. 
Döme Mária, Lengyei Adolf , 
Máthé istvánné, Nagy Nándor, 
Tóth Jánosné, l'uri Ferencné, 
szül. Nagy hona, Sánta József, 
Világi Árpád, 5—5 P, pénzbün
tetés. 

Enyhítették a vadászati 
tilalmakat. 

A hivatalos lap vasárnapi 
száma közli a földnuvelésügyi 
miniszternek az 1941—42 évi 
vadászati idényre a vadászati t i 
lalmak megállapítása tárgyában 
kiadott rendeletét, amely folyó 
évi augusztus 1-én lép hatályba. 

A mezei nyul vadászati 
ideje az elmúlt évihez képest 
két héttel hosszabb lesz. Szabad 
a fácántyúk vadászata november 
és decemberben. A tőkéskacsá
nak tilalmi ideje a többi kacsa
fajtákkal egységesen 1942. év
ben : július 15. A jövő évben 
április 16-tól május 15-ig meg
engedik a siketfajd-kakas lelö
vését. 

A rendelet nem érinti a 
keleti és erdélyi országrészen 
érvényben levő és a vadlövés 
tekintetében megállapított korlá
tozásokat. 

Talált tárgyak. A héten a 
m. k ir . rendőrség komáromi ka
pitányságához autóalkatrész tár
gyakat szolgáltattak be. Igazolt 
tulajdonosa a rendőrkapitányság
nál az átvételért jelentkezzék. 

Az ácsi borvidék magja : 
az ácsi szőllöhegy bennünket 
nem érdekel. Nem mintha nem 
teremne számottevő mennyiség 
Ács község határában, de egy
részt Komárom városából nem 
igen akadt ott szőllőtulajdonos, 
másrészt — hogy ugy mondjam 
— az ácsi bor nem tartozik a 
keresettebb exportmárkák közé 
jellegzetes savanykásságánál 
fogva (azt hiszem, elég körülte
kintően fejeztem ki magamat). 

Annál inkább ide tartozik 
azonban az ácsi erdőn innenre 
eső rész : Monostor hegye. Itt 
aztán többszáz kataszteri hold 
területen egymást érik a komá
romi szőllőtulajdonosok, kiket 
legféltettebb kincsüktől, legne
mesebb ambíciójuktól szakított 
el gorombán a megszállás ténye. 
Ez a nemes ambíció, jó! tudom, 
eleve tiltakozik a koppánmonos-
tori borhegynek az ácsi borvi
dék kerületébe való utalása ellen; 
néhai jó Veiez Zsigmond, a leg
lelkesebb monostori szőllész meg 
sírjából is tiltakozik az injuria 
ellen, ő és mások váltig a 
„neszmélyi borvidék" keretébe 
akarták bepasszilaui a monos'oii 
rizlinget, ám mi maradjunk nu-g 
szépen a köztudatnál s meg in
kább a geográfiánál, mely ténye
zők ellenmondást nem tűrően a 
„savanykás" ácsi borvidék felé 
mutatnak. Éppen ezért — mi 
tagadás - a monostori nedű 
(nevezzük hangzatosan akár >ze-
meltnek, akár rizlingnek vagy 
bárminek) maga sem tartozik a 
legelismertebb márkák közé. ha
nem bizony Ács közelsége jogin 
egy kalap alá került az ácsi 
borral . 

Talán a legjellemzőbb 
klasszifikációt a felejthetetlen 
Kiss Gyula dr. adta meg a mo
nostori borról, ki egyik hátra
hagyott, ragyogó szellemességii 
írásában elmondja a szolferinói 
vacsora hires történetét. Grachek 
mester, a régi Komárom kucsé-
bere (egyben kiérdemesült szol
ferinói hős) tiszteletére tervez
gették, módolgatták éveken át 
ezt a vacsorát kettesben néhai 
jó Konkoly Thege Balázs dr. úr
ral, kiváló monostori szőllőter-
mesztővel egyetemben s a hosszú 
töprengés árán kimódolt menü 
keretébe Beillesztették a monos
tori bort is azon o k b ó l : legyen 
valami, ami az ünnepellet emlé
kezteti a háború szenvedéseire... 
Hát lehet, hogy ez a meghatá
rozás kissé túloz s inkább a 
a Monostorára büszke Konkoly 
Balázs ur felé szóló malicia 
szülte, mégis azonban csak meg
áll az (amit maga a jó Balázs 
ur is őszinte pillanataiban e!is 

meit), hogy a monostori bor 
finom bor, tiszta bor ugyan, de 
— az ördög tudja - sziveseb
ben megisszák a borivók, ha 
nem tudják róla, hogy monostori. . . 

* 
Az igazság azonban az, 

hogy — miként ezt néhai jó 
Velez Zsigmond, az ambiciózus, 
haláláig meggyőződéses monos
tori szőllész, különben polgári 
életében a komáromi Népbank 
volt igazgatója, szép szőllejében 
gyakorlatban is demonstrálta — 
a monostori hegy is megtermi 
az élvezetes nedűt, ha megfelelő 
fajtát ültetnek belé. Mindenesetre 
a borban szegény balpart örö
mest fölvette és bevette a mo
nostori bort is, akár a cukrot 
(hogy milyen nehézségek között, 
arról még az alábbiakban lesz 
szó). 

Velez Zsigmondon kivül talán a 
leglelkesebb hive volt Monostor
nak néhai jó Konkoly Tliege Ba
lázs, ügyvéd, régi előkelő komá
romi família sarja, kinek agg-
legényi életét az ő kedves Mo
nostora édesitgette. (Ott is halt 
meg, künn a szőllejében, a kör
tefa alatt, annak tisztogatása 
közben, pillanatok alatt,* minden 
betegeskedés nélkül: szép halála 
volt.) 

A legnagyobb monostori 
szőiíésztt a Molnár Gyuláé, i l 
letve a feleségéé volt, ki meg 
ma is nagy buzgalommal kulti
válja ezt a sok odaadást, vesződ-
séget es rizikót igénylő munkát. 
Ott van mindjárt mellette a nagy 
terjedelmű A/c/wcsy-szőIlö, előbb 
az apa, majd a fia — mindket
ten ügyvédek - tartották fenn. 
Monostor derekán terül el a 
Schmidthauer-, Zechmeister-, Tu-
manóczy-téle szálló, megfelelő 
nyári lakóházakkal, ott nyúlik 
égbe a Dunaparton u hires tor 
nyos-villa, a volt Cw/Are-tulajdon, 
mely késóbb a Nádosy-családé 
lett (ma már más kézen van a 
nagy szőllo is, a két szép 
épület is). A régi Fehér-íék 
szőllöt Köváry József ügyvéd 
bírta a megszabás alatt, ugyan
itt, a felső hegyen van Horváth 
József pékmester régi szőlleje s 
a Kossár-csiúád szőlleje is. Meg
van még ma is a G£7ÍÍ/-SZŐ!IÖ, 

Gaál Gyula dr. kiérdemesült 
komáromi polgármester és el
hunyt f ivére: Gaál Zsigmond 
orvos családi tulajdona. Ma is 
töretlen erőben buzgólkodnak 
Monostor szőllőhegyének leg
jellegzetesebb a lakja i : az egész 
város a Székelyi-kisasszonyok 
néven ismeri, becsüli és tiszteli 
őket hosszú ideje, ugyancsak 
megvan a Soós-szőllő is, a régi 
Komárom legismertebb ügyvéd-

A HIDASOK. 
(Jegyzetek a komáromi Erzsébet-hid hőskorából.) 

X L I I I . 

jenek, Soós Károlynak birtoka. 
(A 89 éves öregúr kun;; éi ma 
is szőllcjében leányával h'rbek 
Ferenc ezredes özvegyével; ha: 
Soós Jenő dr. , a régi komáromi 
aranyifjúság híres alakja már 
régebben tragikusan eihunyt.) 
Néhai Núdasdy Géza gyógysze
rész, Czibor Géza kalaposmes
ter (a regi nagynevű komáromi 
patrícius család : a Wirthl-család 
szőliejét vette meg), a Korén-
csaiad es mások sorakoznak a 
íöiiiiekhez, mint a monostori 
szőlőhegy urai, az osztrák-magyar 
világban Sandbcrg-nzV. nevezett 
vareröd fölött, végesvégig. Maga 
az úgynevezett monostori hegy 
Hauk János vasúti vendéglős 
nyári rezidenciájával kezdődik az 
érsekújvári vasútvonal fölött es 
végignyúlik a fiatal Gyürky gróf 
herkályi birtokáig. Párját n t k i -
tóan szép dunaparti sétány ve
zet idáig a szőllőhegy alatt. 

A szőllötelep mögött tétül 
el a kis falu. Koppánmonostor 
néven (különben közigazgatási 
szempontból Komárom varos 
belterületének számit), egyszerű, 
dolgos nép, fő jövedelmi forrása 
a szőlőmunka. 

A komáromi híd megnyi
tása, forgalmának fentartása, tá
gítása a cseh megszállás alatt 
túlnyomórészben ennek a M o -
nostornak köszönhető. 

Tomanóczy József dr. 

Járási gazdabizotísági 
közgyűlés, határbejá
rás és vetésdijazás 

Ogyalla községben. 
A Kisalföldi Mezőgazda

sági Kamara ógyallán első vetés-
dijazasát a jarasi mezőgazdasági 
bizottsággal karöltve rendezte 
meg. Ugyanezen alkalommai tar
totta ugyanis a járási Mezőgaz-
gasági Bizottság Oriióiíy Miklós 
földbirtokos elnöklésével cv i köz
gyűlésit. 

A járás kiváió gazdái és 
vezetői előtt dr. Frideczky Ákos 
kamarai tanácsos a gázdagyülés 
kereteben értékes előadást tartott 
arról, hogy miért rendez határ-
bejaiHst és vetésdijazást a Kis
alföldi Mezőgazdasági Kamara. 

Nagy érdeklődéssel vettek 
részt a járási gazdasági szervek, 
a gazdatársadalom számottevő 
tagjai a hatarbejáráson s igen 
tanulságos megbeszélés alapjait 
i élték oda a versenydijakat. 

A bírálóbizottság döntése 
alapján az első dijat Skulecz J ó -
zsifnek, a második dijat Kovács 
Jánosnak és a haimadik dijat 
Krivánek Józsefnek Ítélték oda, 
akik értékes dijakat és okleve
leket kaptak. Ezenkívül meg 
több gazda kapott oklevelet. A 
díjkiosztás ünnepélyes keretek 
között folvt le. 
Felesleges beszédtől óvakodj! 
Nyilvános helyen, vasúton, autó
buszban legyünk óvatosak, mert 
nem tudhatjuk, ki ül mellettünk 
és ki hallgatja ki beszédünket! 



A mezőgazdasági termé
nyek és termékek árainak ál
talános rendezésére árkormány-
biztosi rendelet jelent meg, 
amely egységbe foglalva az 
árakat megteremti az állandó ár
viszonyokat. 

A rendelet kielégíti a me
zőgazdaság jogos igényeit, de 
figyelemmel van a fogyasztók 
érdekeire is. Az uj árak a leg
utóbb életbeléptetett gabonaárak
hoz igazodnak s azokkal együtt 
az egész gazdasági év tartamara 
érvényesek. E rendezés már f i 
gyelemmel volt a forgalombaho
zatal szempontjaira is, méltányos 
haszonkulcsot állapítva meg. 

Az uj sertésárak minőség 
szerint 154 — 1 74 pengő között 
váltakoznak élősúlykilogrammon 
ként. A fogyasztói húsáraknál 
lényegesebb emelkedés alig mu
tatkozik. Csupán csak az altalá
nos rendezés folyamán előállott 
áremelkedés, a forgdlombaho-
zatalnál érvényesíthető haszon
kulcs és a felszámitható önkölt
ség figyelembe vételével mérsé
kelten emelte az elsőfokú köz
igazgatási hatóság a szalonna, 
zsir, sertés, borjú és marhahús, 
valamint a hentesáruk uj árait, 
mely uj árak minden husszékben 
feltűnő helyen közszemlére van
nak kitéve. 

A tej fogyasztói ára lite
renként 32 fillér, tejtel ára lite
renként 140 P., sovány turó 
kg.-ként 90 filléi. 15 százalékos 
zsirt tartalmazó turó ára 110 
pengő, tea vaj ad.ig.4va 5 9 0 
pengő kg.-ként, főzővaj 5 20 
pengő, piaci iróvaj 4 9 0 pengő. 

A növényi termékek egész 
sorának árat is megállapítja a 
rendelet. A bah, borsó, lencse 
és olajosmagvak termelői ara 
nemi emelkedési mutat. A köles, 
a hajdina és mák arat viszont 
mérsékelték. Ugyanígy mérsékel
ték a mustármag, vörös- és fok
hagyma árat. A szálastakarmány 
árát korábban már szabályoztak, 
most annyi a változás, hogy 
számításba vették a fuvardijat es 
a préselési költségek emelkedé
sét. A maglenszalma ara 7 2 0 
pengőről 9 50pengőre emelkedett. 

Az uj lisztárakut is most 
adta közre az Árellenőrzés Or
szágos kormánybiztosa. A ren 
delet szerint zsákkal együtt, 
minden malomüzeinnél q-ként a 
a búzadara 63.—, nullás liszt 
6 1 . — , egységes buzakenyérliszt 
4 1 . — , egységes minőségű buza, 
korpa 18.—, egységes rozsliszt 
4 1 . — , egységes minőségű rozs 
korpa 18.—, buza- és rozsláb 
liszt és rozsszél korpa (kopta-
tási melléktermék) 18.—, malom
bükköny, malomkonkoly és oc s u , 
szemes állapotban 17.—, meg
darálva 1 8 — , tisztítási hulladék 
(rosta alja) 10 pengő. Zsák nél
kül a lisztárak 1.20, korpa és a 
melléktermények ömlesztve 1 
pengővel olcsóbbak. 

A rendelet külön szabá
lyozza még az eladási árat, ha 
a malom járművel közvetlenül 
szállít a vevőhöz, ha a nagyke
reskedő vasúti kocsiból oszt 
szét árut, továbbá ha a lisztke
reskedő házhoz szállít. 

A kis lisztkereskedelemben 
a fogyasztói ár nem haladhatja 
meg búzadaránál a 70, nullás 
liszteknél a 68, egységes buza-
kenyérlisztnél a 46 és rozslisztnél 
a 46 fillért kilogrammonként. 

Az uj árak már életbeléptek. 

HÍREK. 
A nemes házasélet 

példamutatása az a tiszta, fenn
költ házasság, melynek negyven
éves jubileumát ülte a héten a 
kormányzói pár. 

Az igazi hitvestársi hűség, 
a megértés, a szeretet, a teljessé 
és tökéletessé vált férj és feleség 
együvétartozandóságának leg
szebb ragyogása áradt szét a 
gyönyörűséges ünnepén. Boldog 
örömmel tekintett fel a magyar 
nemzet Horthy Miklósra és felesé
gére, tizen három millió magyarsziv 
dobbant meg a jubileumi napon. 
Minden magyar igaz érzéssel, 
hódolattal es szeretettel áll a 
négy évtizedes élet előtt. Ma
gunk eiőtt látjuk az erős, drága 
férfi életet, a hős katonát, a bölcs 
államfőt, az orszagépitő nagy 
magyart és mellette a szépséges 
a jóságos, a finom női lelket, sze
reietet árasztó magyar Nagy
asszonyt. Jóban-rosszban, az or
szág minden megpróbáltatása 
közben az élen találjuk az együtt
járó, az elválaszthatatlan közös
ségben élő kormányzói párt. 
Sugárzó példás az eletük. Drá^ja 
pótolhatatlan kincs nekünk ez 
a tiszta, nemes, boldog házas 
élet. 

Az ország első házaspárját 
ünnep Ive hő inával fordulunk 
a világ Fenntartójához, kerve-
kérjük: áldja, tartsa a Magyar 
Nemzetnek még igen soká Nagy
urunkat, Nagyasszonyunkat erő
ben, békés boldogságban. 

Mymen. Tangl Ancy, vá
rosi tisztviselő folyó, évi július 
hó 27-én Budapesten, a Szoc. 
Missz. Társulat Szentlélek kápol
nájában esküszik örök hűséget 
Uzoni Gábor gyógyszerészszel. 
( M . k. é. h.) 

V e t é s d i j a z á s K é m é n d k ö z 
s é g b e n . A Kisalföldi Mezőgaz
dasági Kamara Kéméiül község
ben most tartotta vetésdijazását, 
amelyen a gazdakamarát dr. 
Frideczky Ákos kamarai tanácsos 
képviselte. Az első dijat Bank-
házi István, a másodikat Kardos 
Ferdinánd, a harmadikat Kardos 
István nyerte, tizenegy kisgazda 
pedig díszes oklevelet kapott 
jutalmul. 

Egyemeletes szövetkezeti 
székház épül ógyallán. Meg
írtuk, hogy Komárom vármegye 
alispánja, Reviczky István kezde
ményezésére ógyallán nagysza
bású járási székházat építtet. 
Most az ógyallai Fűszer és P a p 
rika kikészitö Szövetkezet veze
tősége határozta el, hogy egy
emeletes szövetkezeti székházat 
építtet. Sajnos ez utóbbi építke
zést egyelőre akadályozza az 
építési anyaghiány. 

D.MÁBÓ 

Szép fogak-
egészséges fogak — 

üde lehellei — 
ODOL FOGPÉP. 

1 
I I 
I 

\ tubus ára P 1.15 
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Kitüntetés. Esztergom köz
életének egyik önzetlen lelkes 
vezetőtagját megtisztelő kineve
zés érte. Az Országos Vitézi 
Szék vitéz SZÍVÓS-Waldvogel J ó 
zsef nyug. tábornokot a Vitézi 
Rend érdekében és a vitézi é let
ben kifejtett úttörő, értékes mun
kássága elismeréseképen Esz
tergom vármegye tiszteletbeli 
vitézi székkapitánnyá nevezte ki . 
A kitüntetett tábornokot ez al
kalomból városunkból és várme
gyénkből is sokan üdvözlik. 

Befőzési cukor igénylés . 
A Koma rom-Esztergom megyei 
Gyümölcstermelő és Értékesítő 
Egyesület ezúton is értesiti t a g 
jait, hogy sikertilt minden tag 
részére tekintet nélkül a tulaj
donában iévő gyümölcsös nagy
ságára, 10—15 kg. befőzési cu
kor beszerzését biztosítani. A z 
igénylés a már megküldött 
igénylő lapokkal történik, ame
lyek kitöltve sürgősen leadandók 
az Egyesületnek Ferenc József 
rakpart 16. szám alatt lévő hi 
vatalos helyiségeben. Elsősorban 
természetesen tagdíjhátralékban 
nem lévő tagjaink igénylése fog 
figyelembe vétetni. A befőzési 
cukrot biztosítani tudja az Egye
sület az er.etleg ujjonnan belépő 
tagok részére is, ha a belepés 
sürgősen megtörténik. A belépési 
nyilatkozatok és a cukorigénylési 
lapok a hivatalos helyiségben 
állanak rendelkezésre. 

C s é p l é s r e való tudnivalók . 
Minden cséplőgéptulajdonos kö
teles községi elöljáróságánál 
cséplési könyveket beszerezni. 
Háromféle cséplési könyv van : 
1. a mázsakönyv, 2. a cséplési 
napló, 3. a cséplési eredménylap
tömb. A kicsépelt gabonát a 
géptől való elvitele előtt le kell 
mázsálni és minden mázsálás 
eredményét be kell irni a má
zsakönyvbe. A mázsakönyvből 
az összesített eredményt napon
ként és gazdánként be keil írni 
a cséplési naplóba. Amikor a 
gazda termését egészen elcsé
pelték, akkor kerül sor a csép
lési eredménylap kitöltésére. 

Egységes mező
gazdasági árrendszer. 
Mérsékelten emelkedtek a hus, zsir, tej, termény és liszt árai. 

L e é g e t t egy r a k t á r az 
á s z á r i k e m é n y í t ő g y á r b a n . A 
héten nagy tűz pusztított a gesz-
tesi járásban íekvö ászári ke
ményítőgyárban. Egy keményítő
vel szinüitig telt hatalmas raktár 
kb. ugy éjfél után fél 1 óra kö
rül kigyulladt és leégett. A tűz
nél a legrövidebb idő aiatt je-
lentek meg a komáromi likoltók 
Szabó Lajos vin. tüzrendészeti 
felügyelővel az élen, a győri 
tűzoltók dr. Üéry tűzoltó főpa
rancsnokkai, továbbá a gyári és 
kisbéri valamint a közel környék 
tűzoltósága is. Megjelent a 
tűzné! dr. Kálmán Rudolf, a 
gesztesi járás föszolgabirája 
és Borbély Gyula vm. aljegyző, 
tüzrendészeti felügyelő. A tüzet 
a megjelent tűzoltóság a vezetők 
irányítása mellett rövidesen el
fojtottak, ugy, hogy a gyár többi 
épületei nem szenvedtek sérülést. 
A leégett raktár áru készlete kb. 
tél millió pengő. A csendőrség a 
vizsgálatot azonnal megindította, 
hogy mi okozta a raktárban ke
letkezett tüzet. 

H a l á l o z á s . Szalva Dezső 
ny. garamkövesdi plébános éle
tének 63 ik, áldozópapságának 
40 ik évében Esztergomban f. 
hó 13-áu hirtelen elhalt. Az el
hunyt Udvardon káplánkodott, 
nevelő volt gróf Majlúth Géza 
családjában. Sokáig működött 
mint segédlelkész előbb Érsek
újváron, azután Komaromban. A 
kedves, mély lelkiéletet élő, k i 
tartó munkaerejű _ lelkivezetőt 
mindenki szerette. Ogyallán és 
1927 ben Garamkövesden lett 
plébános. E z évfolyamán költő 
zött Esztergomba. Halála igaz 
részvétet keltett. 

I s k o l a é s t a n i t ó l a k é p ü i 
A l s ó g a l l á n . A fejlődés biztos 
utján halad Alsógalla népes köz
ség. Mint értesülünk az alsógallai 
r. kat. egyházközség a folyó év
ben felépiti kápolna-iskoláját s 
tanítói lakóházát. A munkálatok 
már is annyira előrehaladtak, 
hogy az építkezési munkák 
kiadására a versenytárgyalást 
augusztus hó 2-án megtarthatják. 

http://ad.ig.4va


S P O R T . 
A KAC vizipolőcs a pata és úszói 

a győri úszóversenyen. 
Vasárnap délután ideális 

időben rendezett Győrött az ETO 
uszó- és vizipoió versenyt, ame
lyen a budapesti MAC és a 
komáromi KAC uszó- és vizipoió 
gárdája is részt vett. Komárom 
csapata lelkes drukkerek kísére
tében autóbuszon rándult át 
Győrbe. 

Az ETO vezetősége helyes 
megérzéssel olyan műsort állitott 
össze, mely a legkényesebb 
sportigényeket is kielégítette. A 
verseny délután 6 órakor kez
dődött. Az úszóversenyen 100 m., 
400 m. gyors, 200 m. mell (a 
magyar bajnok, Fábián indulá
sával) 50 m. hölgy mell, 50 m. 
gyermek gyors, 100 m. hát, 
4x50 m. váltó uszószámokat bo
nyolították le szép eredménnyel. 

A vizipolóversenyen az 
ETO I . csapata a MAC ellen 
8:2 arányú vereséget szenvedett. 
Komárom az ETO I I . vízipólózó 
csapata ellen küzdött és 1:1 
arányú döntetlent ért el. Játéko
saink — bár sok szabálytalan
ságot követtek el — szívvel ját
szottak és győzhettek volna is, 
ha a biró feladatát jó! látta 
volna el. 

Moreyon és Tiummer 
Komáromban. Az északkomá
romi Levente h. ökölvivói va
sárnap, július 27-én d. u. 6 
órakor a KFC ráckerti sportte
lepén nagyszabású szabadtéri 
ökölvívó versenyt rendeznek 
ameiyre sikerült megnyerni Mo-
reyont, a világhírű níger ököl
vívót és Trummert, a jóképes-
segü magyar bajnokot is. A két 
hires öklöző egymás ellen mér
kőzik. Moreyon szombaton d. u. 
a ráckerti pályán a ráckerti ök-
lözokkel edzést tart, amelyet 
mindenki megtekinthet, aki a 
vasárnapi versenyre már meg
vette belépőjegyét Mórocz László 
Klapka tér 2. alatti irodájában. A 
két világnagyság komáromi ven
dégszereplése elé igen nagy ér
deklődéssel tekintenek Komárom
ban és vidéken is. 

Komáromban lesznek az 
országos vidéki evezősbajnok
ságok. Mint már megírtuk, az 
Országos Magyar Evezős Szö
vetség megbízásából a KSE ren
dezi vasárnap, július 27-én a 
Kis-Dunaágban Magyarország 
1941. évi országos vidéki baj
nokságait. A versenyek vasárnap 
d. u. 5 órakor kezdődnek. Az 
evezős szövetség engedélyével 
Komáromba látogat a budapesti 
Hungária, Pannónia nyolcasa, a 
Nemzeti Hajós Egylet párevezős 
bajnoka és több neves buda
pesti elsőosztályu evezős, akik 
itt adnak egymásnak találkozót. 
A versenyek iránt igen nagy az ér
deklődés. 

Baleset. Nagy László 27 
éves pályamunkás Felsőgalla 
mellett egy lassan haladó teher-
vonatról leugrott, hogy munka
helyét hamarabb elérje. Ugrás 
közben lába a sinre került és a 
kerekek két lábujját levágták. A 
balesetet saját vigyázatlansága 
idézte elő. 

Felakasztotta magát. 
Buda Sándor 44 éves ny. bá
nyász, felsőgallai lakos, lakásán 
felakasztotta magát és meghalt. 
Tettét előre megfontolt szándék
kal követte el. 

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

Telefon 470. 
Augusztus l - i g moziszünet. 

Augusztus 2-án, szombaton 
4, 1127 és M29 órakor 

augusztus 3-án, vasárnap 
2, 4, 127 és 1 29 órakor 

aug. 4-énhétfőn l |27és l 29 órakor 
Szellemes magyar vígjáték 

Igen vagy nem? 
Ufa- és Magyar híradó. 

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

kezdése előtt 1 órával. 

Felhívás. 
Deutschlánder Zsigmond bán-

hidai füszerüzletét átvettem, felhívom 
a hitelezőket, hogy követeléseiket 8 
napon belül nálam bejelenteni szíve
sek legyenek. 

Bánhida, 1941. július 24. 

Deák István 
Bánhida, 

Horthy Miklós-ut 50. sz. 

Ránduljon ki 
Dunaalmásra. 
Kénes strandfürdő Hőfoka 240 C. 
Az újonnan épült szállodában 

folyóvíz. 
Napi pansió. 

Kereskedelmit végzett hölgy, ki a 
gyors- és gépírás, könyvitel 
és levelezésben teljesen perfekt, 

azonnalra állást keres. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Főleg külső, részben 
irodai szolgálatra ke
resünk l e g a l á b b 

4 k ö z é p i s k o l á t 
v é g z e t t f é r f i 

t i s z t v i s e l ő t . 
Személyes jelentkezést kérünk. 

Fried Kálmán és Fia. 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

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

Pk. 15967 1941. sz. 302J194I. vgh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Kun Árpád komáromi ügyvéd 

által képviselt Balázs László és neje 
Béres Mária javára 1500 P tőke és több 
követelés és járulékai erejéig a ko
máromi kir. járásbíróság 1941. év 
178. számú végzésével elrendelt k i 
elégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőktől 1941. évi május hó 
17-én lefoglalt 1090 pengőre becsült 
ingóságokra a fenti kir. járásbíróság 
fenti számú végzésével az árverés e l 
rendeltetvén, annak az 1908. évi X L I . 
tc. 20. §-a alapján az alább megnevezett 
s a foglalási jkönyvből ki nem tünő 
más foglaltatok javára is, az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra 
az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, végre
hajtást szenvedő lakásán, üzletében 
Komárom, B. Eötvös-u. 45 sz. alatt 
folytatva Kossuth-téi 040. szám alatt 
leendő megtartására határidőül 1941. 
évi július hó 31. n a p j á n a k d é l 
után 2 ó r á j a tűzetik ki, amikor a 
bíróilag lefoglalt bútorok, rádió, vitrin, 
csillár, szőnyegek s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés el
lenében, esetleg becsáron alul is — 
de a kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabban nem — el fogom adni, 
még akkor is, ha a bejelentő a hely
színén nem jelennék meg, ha csak el
lenkező kívánságot írásban nem nyil
vánít. Azon ingóságokra, amelyeknek 
a kikiáltási ára egyezer pengőn felül 
van, az 5.610 931 M. E. számú rendelet 
értelmében csak azok árverezhetnek, 
akik a kikiáltási ár egytizedrészét bá
natpénzül leteszik. 

Pk. fenti 1941. sz. • dr. Binocy 
László ügvvéd által képviselt Magyar 
Philips művek 60 P. es jár. 

Komárom. 1941. évi július 5. 
Bíró Kálmán 

(P. H.) kir. bir. végrehajtó. 

Komárom thjf. szab. kir. város 
adóhivatalától. 

ad 34611941. sz. 

Tárgy: 1941. évi jöve
delem és vagyon
adó lajstrom köz
szemlére tétele 

Hirdetmény. 
Felhívom a jövedelem és va

gyonadó fizetésre kötelezett adófizető 
polgárokat, hogy az 1941. évi jövede
lem és vagyonadó kivetése megtörtént. 
A kivetési lajstromok a városi a d ó 
hivatalnál 1941. július hó 24-töl 1941. 
augusztus hó 9-éig közszemlére van
nak kitéve és a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Komárom, 1941. július hó 22-én. 

(P. H.) D r . Bélteky Gyula sk. 
v. tanácsnok, 

adóhivatal vezetője. 

121 1941. vh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Ezen árverés kitűzésének alap

ját képező végrehajtás közbenjöttei 
lett foganatosítva 

A komáromujvárosi kir. járás
bíróság Pk. 393111939. sz. végzésével dr. 
Révy Albin budapesti ügyvéd által 
képviselt Ulrich B. J. végrehajtató 
javára egy végrehajtást szenvedett 
elleni 31 pengő 81 fillér töke és 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás folyamán lefoglalt és 1000 P-re 
becsült ingóságok elárverezésére a ko
rábbi és felülfoglaltatók követelése ere
jéig is, ha kielégítési joguk még fennáll 
végrehajtást szenvedőnél Kisbéren 
leendő megtartására határidőül 

1941. évi aug. hó 2-án d. u. 4 
óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le
foglalt butorok, képek és egyéb in
góságokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénz fizetés mellett, szükség esetén 
becsértéken alul is, de legalább a 
becsérték 2|3-áért elfogom árverezni. 

Akik a fenti ingóságok vételárá
ból a végrehajtató követeléset megelőző 
kielegittetéshez jogot tartanak elsőbb
ségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig nálam szóval vagy írásban 
beadhatják. 

Komárom, 1941. június 20. 

( p - H ) Borsitzky László 
kir. bir. végrehajtó. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 

Fiatal, 
nőtlen, keresztény tiszt
viselőket keresünk. 

Épületfaszakmában 
jártas 

előnyben. Négy közép
iskolai végzettség ele
gendő. 

Ajánlatokat fizetési igény feltün
tetésevei „Dunántúli RT." jel i

gére kiadóba. 
Pk. 3081941. vght szám. 

Á r v e r é s i h irdetmény. 
Dr. Muráti György budapesti ügy

véd által képviselt Magyar Jeg és v i 
szontbiztosító r. t. javára egy nemes-
kosuti lakos ellen 452 pengő 58 fillér 
tőke és több követelés járulékai ere
jéig, amennyiben a követelésre idő
közben részletfizetés történt, annak 
beszámításával, a galántai kir. jbiróság 
1941. évPk 1347.sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végre
hajtást szenvedőtől 1941. évi április hó 
8-án lefoglalt 1500 P becsült ingósá
gokra a galántai kir. járásbíróság Pk. 
1347J1941. sz. végzésével az árverés e l 
rendeltetvén, annak az 1908.évi X L I . t.-c. 
20. §-a alapján a fent megnevezett s 
a'foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünő 
más foglaltatok javára is az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra 
az esetre, ha kielégítési joguk n n is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, végr. 
szenvedő lakásán, Nemeskosut község
ben leendő megtartására határidőül 

1941. évi aug. hó 6-án d. u. 3 
órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le-
fogalt 2 drb. herélt ló, ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek, de legalább a becsár 
2!3-részéért, készpénzfizetés mellett, el 
fogom adni még akkor is, ha a beje
lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, 
ha csak ellenkező kívánságot írásban 
nem nyilvánít. 

Galánta, 1941. évi július 11-én. 
Krajcsovich Jenő 

P. H. kir. bir. végrehajtó. 

Komárom tlij. szab. kir. város 
polgármesterétől. 

12.505 1941. 

Versenytárgyalási 
hirdetmény. 

Komárom thj. szab. kir. város 
polgármestere nyilvános versenytárgya
lást hirdet a komáromi Szent Bene
dekrendi főgimnázium átalakítási és 
tornaterem építési munkálatokkal kap
csolatos vízvezetéki és csatornázási 
és központi fűtési munkálataira. 

Az egyes munkákra külön-külön 
is lehet ajánlatot tenni. 

A kiírás részletei (munkafelté
telek, Ajánlat-ürlap, Költségvetés-ürlap, 
tervek, rajzok, minták) a polgármes
teri hivatalban hétköznaponként 10 és 
12 óra között, továbbá a budapesti és 
a győri Kereskedelmi és Iparkamará
ban, az Ipartestületek Országos Köz
pontjánál, a komáromi Ipartestületek
nél, a Budapesti Mérnöki Kamarában, 
a Hadirokkantak Országos Nemzeti 
Szövetsége komáromi csoportjánál fél
ivenként 0 2 0 P. áron megszerezhetők, 
illetve megtekinthetők. 

Az ajánlatokat 1941. évi augusz
tus hő 2-án, délelőtt lü óráig kell be
nyújtani. 

Bánatpénzt le kell tenni. 
Komárom, 1941. július 18. 

Polgármester megbízásából: 

Hayda J e n ő sk. 
főmérnök. 

A kiadmány hiteleül: 
P. H. V I R Á G M 

v. kiadó. 

Felelős kiüüó : 

C Z I K E I M R E . 


