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A közellátás 
kérdése került a héten az 
érdeklődésnek h mlokterébe 
A közfigyelmet nem csak 
azért kötötte le ez a legfon
tosabb és legérzékenyebben 
értntö kérdés, mert a m i n 
dennapi küzdelmes életkö
rülmények lépten-nyomon 
előtérbe tolják a közellátás 
egyik-másik nehézségét, ha
nem legkivált azért, mert a 
közellátás legfőbb irányítá
sában személyi változás tör
tént, ü y ő r f f y - B e n g y e l S á n 
dor titkos tanácsos, szkv. 
vezérezredes személyében 
egy olyan széleslátókörü, 
nagytudásu, páratlan szer-
vezöerejü, kemény kiállású 
katona-férfi került az élre, 
akiben az ország közvéle
ménye bizik, akinek kezébe 
örömteljes nyugalommá teszi 
sorsa intézését. 

Nagy megelégedéstől 
visszhangzik az ország k ö z 
véleménye. A rádiószózat, 
melyben az ország közellá-
tasanak átszervezéséről adott 
tájékoztatót az uj közellátás
ügyi miniszter, az éter h u l 
lámain át városokban, k ö z 
ségekben, palotában és kuny
hóban egyaránt hitet, b izo
dalmat vit t , erőt, kitartást 
nyújtott, reményt hozott. 

Az uj közellátásügyi 
miniszter programjában han
goztatta : 

„Trianoni nyomorusá-
gunkból most emelkedünk 
felfelé és most kel l , hogy 
kiverekedjük magunknak azt 
a helyet, mely bennünket a 
Dunamedencében megillet. 
Diadalaink sorozata biztosí
ték nekünk arra, hogy s z ö 

vetségeseinken es honvé-
deinken fegyverrel semmi
féle ellenség nem vesz erőt. 
Ellenségeink is ráeszméltek 
már erre a tényre és most 
a halált megvető vitézség
gel küzdő katonáink háta 
mögött, a hátországban, a 
polgári lakosság körében az 
anyagi ellátás vonalán sze
retnének elcsüggedést és za
vart felidézni" . 

Majd igy folytatta a 
miniszter: „ A nehézségeket 
át akarom hidalni , az eset
leges anyag- és áruhiányo
kat minden rendelkezésemre 
álló eszközzel idejében el 
is fogom hárítani. Vegye t u 
domásul minden magyar 
testvérem, hogy van az o r 
szágban annyi élelmisze
rünk és egyéb közellátási 
anyagkészletünk, hogy azok
ból nemzetünk minden tagja 
igazságos mértékben folya
matosan és fennakadás nél
kül ellátható lesz. Gondos
kodni akarok arról, hogy az 
ellátatlanok minden rétege, 
de különösen a falu, a g y á 
rak és kézműves iparok m u n 
kásai, a terhes- és szoptató 
anyák, valamint a gyerme
kek hozzájuthassanak m i n d 
azokhoz a közellátási javak
hoz, amelyekre feltétlenül 
szükségük van. Egyben t o 
vábbra is biztosítani kívá
nom azt, hogy mind a g y á 
rak, mind pedig a kis- és 
nagyipari vállalatok nyers
anyag, zükségleteikhez üte
mesen hozzájussanak. 

Vésse emlékezetébe m i n 
denki , hogy a hadianyago
kat képező cikkekkel, külö
nösen bőrrel, gummival, 
úgyszintén az élelmiszerek
kel való feltétlen takarékos-

ság, hazafias, becsületes 
Kötelessége minden magvar
nak. Aki ezzel ellenkező' 
cselekszik, ellensége hazának 

A közellátási cikkek 
hisztérikus halmozását, el
rejtését, vagy a közellátás
ból bármely más módon 
történő elvonását, árdrágí
tás;, kat, vagy áruzsorát kér
lelhetetlen szigorral fogom 
megtorolni. 

A gazdatársadalomtői, 
és a termelő osztályok m i n 
den rétegétől a haza nevé
ben elvárom és kérem, hogy 
felesleges és értékesítésre 
váró terményeiket és termé
keiket ajánlják fel az ország 
közellátási céljaira. Én a ma
gam részéről a lehetőségek 
legmesszebbmenő kihaszná

lásával olyan közellátási 
helyzetet akarok teremteni, 
hogy minden ellátatlan ma
gyar testverem ácsorgás és 
sorbanállás nélkül a lehető 
leggyorsabb és legrövidebb 
uton hozzájusson elsőrendű 
szükségleteihez. 

Befejezésül katona-szi
vem egész melegével k ö 
szöntöm minden magyar vé
remet, kérve, hogy álljanak 
mellém az igazságos közel
látás érdekében a rejtegetés, 
a halmozás, az amerikázás, 
az árdrágítás és a fekete 
zugforgalom ellen indított 
elszánt harcomban. Tegyétek 
ezt hazafias meggyőződés
ből a végső győzelembe ve
tett törhetetlen hittel nemze
tünk jövője érdekében." 

Vármegyénk népművelői is résztvettek a 
balatonleilei előadóképző tanfolyamon 

A Magyar Tengerparton, 
Balatonlellén a vall . és közok
tatásügyi miniszter az iskolánki-
vüli népművelés fejlesztése cél
jából tanárok, tanitók és tanító
nők számára Balatonlellén az 
idén is megrendezte népműve
lési előadóképző tanfolyamát, 
amelyen minden törvényhatóság 
területéről több jeles népművelő 
vett részt. Vármegyénkből a Tör
vényhatósági Népművelési B i 
zottság javaslatára a következő 
tanerők vettek részt ezen nem-
zetmüvelési nagyjelentőségű tan
folyamon : Molnár Piroska Ko
márom, Vaszilcsin Angéla Duna-
kisfalud, Khin Irén Szap, Denk 
Erzsébet Dunaradvány, Mattyók 
Kornélia Szentmihálypuszta, Né
meth üyula Guta, Szimhardt 
Lajos Dunaszerdahely, Regéczy 
Aladár Somorja, Széles Ferenc 
Naszvad, Grössí János Tárkány, 
Mihályi Jenő Felsőgalla, Tóth 
Kálmán Komárom, Pulay György 

Felsőgalla, Fekete Gyula Tata
bánya, Gálíry Istvánné Alsópa-
tony, Antal Anna Kisbér. 

A tanfolyam két hétig tar
tott. Országosnevü tudósok, pe
dagógusok voltak az előadók, 
akik nagyértékü előadások kere
tében mutattak irányt, adtak tá
jékoztatót az iskolánkivüli nép
müvelés vezetőinek a szélesvo-
nalu, nemzetnevelő munkára. 
Vármegyénk népművelői nagy
érdeklődéssel vették ki részüket 
az előadóképző tanfolyam mun
kájából és lelkiekben gazdagon 
gyarapodva, a Balaton szép v i 
dékén, testben felüdülve tírtek 
vissza állomáshelyeikre 

Hősi halottak hazaszállítása. 
A m. kir. honvédelmi m i 

niszter a Szovjet-Unió elleni 
harcokban hősi halált halt ka
tonák holttestét haza óhajtja 

I Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron 

a Felsődunántúli 
11-es sz . ü z l e t é b e n 

V á s á r o l j u n k 

H A N G Y A Szövetkezet 
Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 
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Lőwy butoráruházGyőr 
Gr. T i s z a István-tér 5. 

Ide inertjén, ha 
jó bútort akar. co 

szállitatni, hogy hazai földben 
hozzátartozóik közelében pihen
jenek. 

A hősi halált halt katonák 
holttestének kiásatását és a szál
lításhoz előirt koporsóba zárá
sát a m. kir. honvédelmi minisz
ter által kiküldött bizottság végzi. 
Ez a bizottság intézkedik a hősi 
halottak vasúti szállítása iránt 
is. A hazaszállítást a belügyi 
kormányzat a maga részéről is 
elő kívánja segíteni s e célból 
valamennyi törvényhatóság első 
tisztviselőjéhez körrendeletet bo
csátott k i , melyben felhívja őket 
arra, hogy mindazok a hősi ha
lált halt katonák, akiknek haza
szállítását a bizottság előkészí
tette, a bizottság által kiállított 
okmány alapján minden egyéb 
eljárás mellőzésével szállíthatók 
az uj eltemetési helyükre. 

A bizottság a hősi halottak 
hazaszállításáról értesiti annak a 
törvényhatóságnak első tisztvi
selőjét, melynek területére a szál
lítás történik. A hősi halottaknak 
a városok és községek temetői
ben ingyenes díszsírhelyet biz
tosítanak. 

Széchenyit ünnepeljük. 
A legnagyobb magyar: gróf 

Széchenyi István születésének 
150 éves fordulóját ünnepli az 
ország szeptember hó 21 én. Az 
évforduló nemzeti ünnep lesz. 
Bizonyára hetekig visszhangzik 
majd az ország Széchenyi nevé
től, újra és újra elővesszük Írá
sait azon elhatározással, hogy 
eszmeinek szolgálatába állva a 
Széchenyi-kultuszt a magyarság 
mindennapi éleiébe - e súlyos 
történelmi időkben — maradék
talanul belevisszük. 

A Nemzetpolitikai Szolgálat 
központi emlékbizottsága intézi 
országosan a Széchenyi emlék
ünnepségeket, A Z országos em
lékbizottság érintkezést keresett 
Komárom kultúréletének irányi
tóival, hogy városunk is méltó
képen rója le kegyeletét a Leg
nagyobb Magyar emlékének. 
Mint értesülünk a Komáromi 
Széchenyi Emlékbizottság a h i 
vatalok, a társadalmi és Kultur-
egyesületek és minden rétegének 
képviselőiből összeállítva már 
a jövő héten ülésezik és a vá
ros összes társadalmi és kultu
rális egyesületei bekapcsolásá
val óhajtja nagyszabású emlék
ünnepélyét megrendezni a k u l 
túrpalotában október hó első 
felében. 

A monstre nagy emlékün
nepélyen kivül a Jókai Egyesület 
é s a Széchenyi Magyar Kai tar 
Egyesület sorozatos szabad
egyetemi előadásokat, az újvárosi 
Kat. Kör. kulturdélutánt rendez
nek Széchenyi-megemlékezésre. 

De a többi egyesületek is nagy 
agilitással készülnek a neveze
tes évforduló megünneplésére. 

Az emlékezés fáklyáját gyújt
ják a községek derék magyarjai 
is, hogy méltó módon köz
kinccsé tegyék a legnagyobb 
magyar eszméit, tanításait. 

Komáromban is meg
rendezik a biztosítási 

napot. 
Régen bebizonyosodott, 

hogy a biztosítás nem egyszerű 
üzlet, hanem állami felügyelet és 
irányítás alatt álló szociális és 
közgazdasági ténykedés, hogy az 
élet, vagyon pusztulása ne okoz
hasson katasztrófát, a nyugodt, 
haladó életmenet fenntartható le
gyen minden viszonyok között, 
az ország jólétének és boldogu
lásának egyik legerősebb tá
masza. A biztosítás nemzetgaz
dasági nagy jelentőségére tekin
tettel elhatározták a biztosító i n 
tézeteink, hogy a biztosítási 
eszme ismertetése és népszerű
sítése érdekében országosan biz
tosítási napokat rendeznek. 

Komáromban szeptember 
hó 28-án, vasárnap lesz a bizto
sítási nap, melyet fényes keretek 
között a Kultúrpalota nagy ter
mében d. e. 11 órai kezdettel 
rendeznek meg. A biztosító inté
zetek tizztviselő karának komá
romi csoportja nagy lelkesedéssel 
készül a magas művészi színvo
nala ünnepségre. Fővárosi mű
vészeket, művésznőket igyekez
nek megnyerni a nívós matinén 
való szereplésre. 

A matiné keretében ünne 
pélyesen adják át a magas k i 
tüntetéseketa 14 biztosítási tiszt
viselőnek, akik a közgazdasági 
életben 25 éven át lankadatlan 
szorgalommal a biztosítás terü
letén dolgoztak a nemzet javára, 
a lakosság jóléte érdekében. 

A biztosítási nap mozgal
m i t a város vezetősége, társa
dalmi egyesületeink is melegen 
támogatják. Részletes miisort 
jövő számunkban adunk. 

A komáromi kir. tör
vényszék rögtönitélő 
bírósága szombaton 
tárgyalt egy gyujtoga-

tási ügyben. 
Szombaton 9 órakor ül 

össze Komáromban először a 
komáromi kir . törvényszék rög
tönitélő bírósága, hogy ítélkezzen 
egy gyujtogatási ügyben. 

Somogyi József temesvári 
menekült Weisz Jenő batászfai 
gazdaságában volt alkalmazás
ban. Szeptember 15 én a so-
morjai szolgabiróságtól engedélyt 
kért, hogy munkaterületéről tá-
vozhassék egy kis szórakozásra, 
majd korcsmába ment és pálin
kát ivott. Mikor jól beszeszelt, 
elhagyta az ivót és hazafelé bal
lagva felgyújtott egy szalmakaz
lat. A gyujtogatót elfogták és 
most fog felelni súlyos bűnéért. 

Amennyiben bűnössége be
igazolódik, rögtönitélő bíróság 
ítélete csak a legsúlyosabb — 
halálos ítélet — lehet. 

Súlyos és példátadó büntetés jár 
a határokban elkövetett lopásokért. 

Az országban mindinkább 
megszaporodtak a mezei tolvaj-
lások, melyek igen nagy károkat 
okoznak a földmivelő lakoságnak. 
Vármegyénk területén is mind 
sűrűbbek a panaszok, hogy a 
határokban feltűnő nagy számban 
kóborolnak a falubeliek és az 
idegenek, felnőttek, de legkivált 
fiatalkorúak, akiknek ott nincs 
semmi végezni való dolguk, ha
nem alkalmas pillanatban a ter
ményeket dézsmálják meg s jól 
megrakodva (érnek haza. Külö
nösen a gyümölcs-, szöllőterme-
lők panaszkodnak, igy Neszmé
lyen, Dunaalmáson elsősorban, 
hogy a lelketlen határjárók még 
az éretlen gyümölcsöket sem kí
mélik, a határt szabad prédának 
tekintik. 

Az aggasztó állapotokon 
kíván most a belügyminiszter se
gíteni a legújabb rendeletével. 
Utasította valamennyi elsft-
és másodfokú rendőri büntető
bíróságot, hogy a m e z Ö F e n d ő r i 
törvényben meghatározott kihá-
gási cselekmények esetén a mezei 

Az Egészségvédelmi 
Intézet felhívása 
Komárom város 
közönségéhez. 

A zöldkereszt, amely a legfon
tosabb egészségvédelmi beren
dezésünket jelenti, ezen évben 
különösen a két népbetegség, a 
tuberkulózis és a nemibetegségek, 
ellen veszi fel a harcot és pedig 
várható nagy sikerrel, mert az 
életbeléptetett uj törvények úgy 
anyagi, mint erkölcsi tekintetben 
erre módot adnak. 

így különösen a nemibeteg
ségek alapos és orvosi titoktartás 
melletti gyógykezelése érdemel 
említést, mert az állami nemibeteg 
gondozó nemcsak az összes sze
gények és vagyontalanok keze
lését teszi díjtalanul lehetővé, 
de kezeléiben részesíti az ösz-
szes betegbiztosító intézetek Oti , 
Mabi, Mahabi, Dobi stb. bete
geit is szintén díjtalanul. Nincs 
kifogás, nincs mentség, mert a 
szakszerű kezelés teljesen díjtala
nul , áll mindenki rendelkezésére, 
sőt gyógyszert sem kell vá
sárolni! Tehát mindenkinek sa
ját jól felfogott érdeke, hogy a 
közre és saját magára nézve is 
veszélyes és fertőző iiemibeteg-
ségét jíyógykezeltesse. A törvény 
az orvost a titoktartás alól csak 
azokkal szemben menti fe l , akik 
ismételt figyelmeztetés után sem 
tesznek eleget kezeltetési kötele
zettségeinek, sőt ezeket a köny-
nyelmü és a közre veszélyes 
egyéneket hatósági uton kény
szerű korházi kezelésre is utal
hatja nemre való tekintet nélkül. 

Ugyancsak az Egészségvé
delmi Intézet részesiti tanácsa
dásban a házasulandókat és a 
Wassermann vizsgálattal, amelyet 
a várandós anyáknál is fogana
tosítani kíván, a veleszületett 
vérbajt radikálisan előzi meg. 

Minthogy az Egészségvé
delmi Intézet munkája igy k i -

lopások megtorlása céljából a 
legnagyobb szigorral járjon el. 
Az ilyen cselekmények tettesei
nek súlyos és példáiadó meg
büntetése mellett, az emiitett 
cselekmények azonnali üldözésé
vel, a büntetés gyors kiszabásá
val, végül pedig a büntetés m i 
előbbi végrehajtásával minden 
módon működjenek közre abban, 
hogy a büntető hatóságuk terü
letén ezek a mezőgazdasági jog
sértések megakadályozhatók le
gyenek, elkövetésük esetén pedig 
szigorúan megtoroltassanak. 

Vármegyénk alispánja, a 
járások főszolgabirái, a községek 
elöljáróságai és a csendőrőrsök 
a rendelet erélyes végrehajtásá
val bizonyára rövidesen olyan 
megnyugtató helyzetet teremte
nek a vármegye területén, hogy 
a mezei lopások a jövőben már 
csak a múlt emlékei lesznek. 

Ne csak olvassa, hanem ter
jessze is az 

Uj Komárommegyei Hírlapot. 

szélesedett, az eddigi rendelések 
fenntartása mellett a következő
képpen alakult ki a munkarend 
1491. október elsejétől kezdve; 

A Városi közkórház II. pa
vilonjának első emeletén naponta 
reggel 8-10-ig és kedden, szer
dán, pénteken este 15 órától 18 
óráig, Újvárosban pedig a pénz-
ii,°yi palota (Horthy M. u.) alag
során minden hétfőn és csütörtö
kön este 17-19 óráig. Természete
sen ünnepnapok kivételével. 

Magyar Testvérek ne ha
nyagoljátok el az egészségieket! 

A Kisalföldi Mező
gazdasági Kamara 

kukoricagóré és takarmánysiló 
akciója. 

A földmivelésügyi kormány
zat megbízásából a Kisalföldi 
Mezőgazdasági Kamara nagy
szabású kukoricagóré akciót bo
nyolított le. A gazdaközönség 
oly nagy számban jelentkezett 
erre az akcióra, hogy minden 
jelentkezőnek nem lehetett ezév-
ben segélyt kiutalni s jelentős 
részük csak a jövő évben kap
hat építési segélyt. A miniszté
rium a Kisalföld gazdái számára 
40.000 pengős keretet utalt ki s 
ebből a 100 holdon aluli gaz
dálkodók kaptak segélyt a k i v i 
telnek megfelelően köbméteren
ként 6 7-8 pengőt. A segélyek 
elosztása vármegyénként a kö
vetkező volt ezévben : Komárom 
vármegye 6 1 , Győrmegye 106, 
Esztergom vármegye 16, Bars-
Hont 22, Nyitra-Pozsony megyék
ben 12 kisgazda részesült se
gélyben. Az elosztást illetőleg 
Komárom és Győr megyék gaz
dái azért részesültek előnyben, 
mert jóval nagyobb mérvű k u -
.koricatermesztést folytatnak, mint 
a többi megyékben. 

Kamaránk ugyancsak a föld
mivelésügyi minisztérium támo
gatásával az . idén is jelentós ará-



Uj Komárommegyei Hirlap. 

Megnyílt a 
g ő z f ü r d ő . 

Egy város lüktető életében 
fontos közintézmény a gőzfürdő. 
Különösen közegészség szem
pontjából van nagy jelentősége. 
Komárom városa mégis nélkü
lözte vagy egy éven át a nagy 
áldozatok árán épitelt és fenn
tartott városi gőz- és kádfür
dőjét. 

Csütörtökön mult egy hete, 
hogy meghívó érkezett szerkesz
tőségünkbe. Pársoros megkere 
sésben Tóth Marton fürdőbérlő 
arról értesített bennünket, hogy 
a város tulajdonát képező gőz 
és kárfürdőt a mai kor igényei
nek megfelelően átalakította, 
újonnan berendezte és megnyi
totta. Sajtó bemutatóra hivott 
bennünket, a helyi lapok szer
kesztőit, a város érdemes ve
zetőit. 

Örömmel siettünk a ho*z-
s/.ú szünetelés után megnyílt 
városi gőzfürdő megtekintésére. 

A világháború előtti évek
ben, amikor még dr. Nagy Zoltán 
budapesti lakos vette bérbe a 
fürdőt, láttuk ily megkapóau elő
nyös állapotban dédelgetett köz
intézményünket. Akkor is, most 
is, alaposan kitatarozva, teljesen 
a modern kornak megfelelő át
alakításban adta át az uj fürdőt 
a közhasználatnak üzemét azon 
igyekezettel, hogy a nagyközön
ség legkényesebb igényeit is k i 
elégítse. Az uj fürdőbérlő Tóth 
Marton győri lakos, szakember, 
g\ őri gőzfürdős aki ma óriási ál-
do/.atok árán a város segítsé
gével tetle ujjá a huszonnyolc 
éve csak rongálódott, az idő 
vasfoga emésztette gőzfürdőnket. 
Nagy agilitást! ügyes, és kész
séges bájos leányával áll a nagy 
közönség rendelkezésére. 

A kádfürdő nyitva nők és 
féi fiak részére mindennap reg
gel 7 órától este 7 óráig. 

A gőzfürdő hétköznap reg
gel 7 órától este 7 óráig, va
sárnap reggel 7 órától d-'li 12 
óráig van nyitva. Kedden és 
szerdán a gőzfürdő szünetel. 

A gőzfürdő a nők részére 
hétfőn és pénteken, a férfiak 
részére csütörtök, szombat és 
vasárnapon áll rendelkezésre. 

A munkásfürdő gyanánt a 
^ó/fürdőt nők pénteken d. u. 5-
7-ig, férfiak szombaton 5—7 óráig 
vehetik igénybe. 

Olyan újításokat is találtuk, 
melyek gyakorlatban fogják érez
tetni kitűnő hatásukat. Az eddig 
nélkülözött, s elsősorban a reu-
más hant-ilmakban szenvedők 
javara szolgáló iszappakolásos 
kezeíes is igényelhető, az uj für
dőbérlő bevezette a gőzfürdő
ben. A nagy medencét most 
nem hideg, hanem langyos víz
zel tölteti meg, a gőzkamrába a 
higienikusabb betör padokat épí
tette be, a gázvilágítás helyett 
most villanyt szereltetett min
denüvé be, ami a gőzben j o b 
ban érvényesülhet. 

Az árak mérsékeltek, ugy 
hogy a mai fűtési viszonyok kö
zött még azoknak is előnyösebb 
a gőzfürdő használata, akiknek 
otthon is van fürdőszobája. 

A modern uj fürdőnek nagy 
jövőt jósolunk. Városunk s a 
szomszéd községek lakossága 
bizonyára nagy örömmel és sze
retettel keresi fel. 

Szöny községben találták meg 
az uj Szent János kórházból el

tűnt csecsemő holtestét. 

Háromhetes gyermekhullát 
t iláitak Szőny község egyik fél
reeső kutjában. A gazda, aki 
észrevette a hullát, az esetet 
azonnal jelentette a csendőrörs
nek, majd a csendőrök közbe
jöttével kiemelte a gyermekhul
lát a kut mélyéből. A nyomozás, 
majd a törvényszéki vizsgálat 
orvosszakértőjének, Mezei János 
dr. ny. vm. tiszti főorvosnak 
megállapítása alapján erős 
gyanu merült fel, hogy a cse
csemő azonos a három héttel 
előbb Budapesten eltűnt kétna
pos Vas Bélával, akit az uj 
Szent János kórházból egészen 
rejtélyes körülmények között lop
tak el a beteg édes anyja mel
lől. A holttest egy kis vászon-
ingbe volt öltözve, amelyről meg
állapították, hogy nem házi ké
szítmény, hanem kórházi eredetű, 
A csendőrségi nyomozás során 
az is tisztázódott, hogy az utóbbi 
időben nem tűnt el egyetlen 
egy csecsemő sem Szöny köz
ségben és a szomszédos vidéken. 

A kútban lelt csecsemö-
holtestet Budapestre szállították, 
ahol a uj Szent János hórház 
szülészeti osztályán fogják meg
állapítani, hogy a holtest tényleg 
azonos e a korházból eltűnt új
szülöttel. A csendőrség termé
szetesen tovább folytatja a nyo
mozást, hogy fényt derítsen mi
ként jutott a kútba a csecsemő 
aki három napig lehetett a kútba 
s halálát vizbe fuliás okozta. 

HÍREK. 
Megoperálták alispánun

kat. Mindenkit megdöbbentett a 
futótűzként terjedt hír, hogy köz
szeretetben álló alispánunkat, 
Reviczky Istvánt vakbélgyuladá-
sos veszélyes megbetegedése 
miatt kórházba szállítottak, ahol 
megoperálták. Érdeklődésünkre 
ölömmel közölték illetékes he
lyen, hogy a műtét kitűnően si
került, orvosi gondos gyógyke
zelése és hűséges felesége oda
adó ápolása mellett napról-napra 
javul egészségi állapota, már is 
ke/d visszatérni kitűnő életkedve. 
A kórházi ágyán igen sokan lá
togatják meg s számosan telefo
non érdeklődnek egészsége iránt. 
Az elsők közt üdvözölték a si
keres műtét után vitéz Nagy 
Nándor főispán, Alapy Gáspár 
m. kir . kormanyfötanácsos, pol
gármester és más előkelőségek. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Egy 
névtelen polgár 100 P-t küldött 
hozzám azzal, hogy ezt az ösz-
szeget adjam a szegényeknek. 
Az adományért ez uton mondok 
hálás köszönetet. Alapy Gáspár 
s. k. m. kir . kormányfőtanácsos, 
polgármester. 

Köszönetnyilvánítás. Köz
tudomású, hogy a főgimnázium 
uj tornatermének építése még 
není nyert befejezést. Az izraelita 
hitközség minden ellenszolgálta
tás nélkül, önként felajánlotta a 
Király püspök utcában levő nagy 
tanácstermét főgimnáziumi torna
terem céljára. Ezért a szivts 
előzékenységéit ez uton mondok 
hálás köszönetet. Alapy Gáspár s. 
k. polgármester. 

Polgármesterünk Bu d a
pesten. Polgármesterünk f. hó 
15-én és 16-án Budapesten tar
tózkodott. 15-én a honvédelmi 
minisztériumban járt el a kincs
tári ingatlanok átengedése ügyé
ben. Közbenjárása eredményes 
volt, a Családvédelmi Alap ke
retében építendő házak részére 
a szükséges házhelyeket a-hon-
védigazgatás a váios birtokába 
bocsájtotta. Másnap a kultusz
minisztériumban járt el polgár
mesterünk. Hóman Bálint kul
tuszminiszter meghallgatta pol
gármesterünknek Komarom is
kolai viszonyaira vonatkozó elő
terjesztését és jóindulatáról biz
tositolta. Polgármesterünk a tár
gyalást ugyanaznap folytatta dr. 
Kósa Kálmán miniszteri osztály
főnökkel. A kultuszminiszter el
rendelte, hogy egyik szakközege 
szálljon ki Komáromba és a 
helyszínen tanulmányozza a ko
máromi iskolai viszonyokat. Ez 
a helyszíni tárgyalás október hó 
elején lesz. 

Zsindelyné, Tüdős Klára 
magyaros ruhatervei kerülnek 
bemutatásra Budapesten. A 
Corvin nagyáruház Zsindelyné, 
Tüdős Klára tervei szerint ké
szült magyaros őszi ruhákból 
bemutatást rendez szeptember 
20-27-ig minden délután 4 óra
kor. Történelmi vonalú diszma-
gyarok, a mai korszellemben ter
vezett uj magyar ünnepi díszru
hák, a népi díszítőművészet ele
meibői tervezett szebbnél-szebb 
ruhák kerülnek a nyilvánosság 
elé, melyeket az országosan is
mert kiváló művésznő a magyar 
polgári társadalom női ünnep
lőjének szánt. A nagy bemuta
tást szeptember 19 én pénteken 
d. u. fél 5 órakor zártkörű be
mutató előzi, amely alkalommal 
felkért zsűri tagoknak mutatják 
be a remekbe szabott díszmagyar 
ruhákat. A zsűri tagok részére 
rendezett zártkörű bemutatón Ko
máromból részt vesznek Alapy 
Gáspárné, Fiedler Józsefné, v. 
Nagy Nándorné, báró Malcomes 
Gyuláné, Reviczky Istvanué, 
Patzenhofer Herbertné, dr. Pyber 
Kálmánné, dr. Soós Imréné, 
Uzoni Gáborné. A ruhabemuta
tóval egyidejűleg az áruház I I . 
emeletén magyar lakasdiszités, 
háziipari, díszműáru, ajándék-
és jatéktárgy bemutató is lesz 
a mai időkhöz alkalmazkodva, 
egyenlőre szerény keretek között. 

Uj tanítót választott a 
községi elemi iskola. Telkes 
Mihály községi el. isk. tanitó 
nyugdíjazásával megüresedett ta
nítói állást Komárom thj. szab. 
kir. város iskolaszéke dr. Szijj 
Fertnc kormanyfötanácsos ny. 
polgármester, iskolaszéki elnök 
elnöklésével 1941. szept. 18 an 
megtartott ülésén töltötte be. Az 
iskolaszék 11.10 szavazattal az 
,:llásra Bfíji Ferenc tatabányai 
társulati tanítót választotta meg 
Pásztor József bakai felekezeti 
tanítóval szemben. Büji Ferenc 
komáromi származású, több éven 
át működött a komáromi ref. 
el. iskolában, mint kisegítő ta
nitó. — Az iskolaszék a 22. 
számú tanítói állás helyi ja
vadalmát megállapította és 
ezzel Schla/fer Ernő tanító mult 
esztendei megválasztását végle
gesítette, Árendás József tanító
nak fél évi, özv. Jász Dénesne 
szül. Csizmadia Anna tanítónő
nek 3 hónapi betegszabadsagot 
engedélyezett, majd dr. Soós 

nyokban folytatta takarmánysiló-
épitési akcióját. 25 takarmány
siló készült el teljesen, 40 épités 
alatt áll és 180 takarmánysilót 
még szeptember folyamán fel
építenek. A Kisalföldi Mezőgaz
dasági Kamara 9 sablont, siló-
épitö kőmiveseket bocsájtott a 
gazdaközönség rendelkezésére a 
megfelelő anyagi támogatás mel
lett. Ugyancsak megindultak a 
trágyatelep építések is. A ü a z -
dakamara terményértékesítési ak
cióját és tájékoztató munkásságát 
is megkezdette szép sikerrel és 
eredmenyesén. 

A gazdakamara vezetősége 
az ifjúságot is beakarja vonni 
nagy munkájába, ezért elhatá
rozta, hogy a Diákkaptár moz
galommal kapcsolatban is jelen
tősen közreműködik és 300 pen
gős pályadijakat oszt ki az öt 
megye székvárosában. A pályá
zatok célja propagálni az ifjúság 
körében a mezőgazdaság iiánti 
szeretetet és megbecsülést, vala
mint a szövetkezeti élet hasznos
ságát. 

Komárom fimen. 
A cseh megszállás miatt 

Komárom város nagyobbik ré
sze husz évig elszakitottságban 
sinylett. Az anyaországi, valamint 
az erdélyi városok és falvak test
vérei igy alig ismerhették meg 
a nagy történelmi multu várost, 
vármegyénk székhelyét. Ezt a 
hiányosságot kívánta megszün
tetni Witsenbacher József, vár
megyénk kitűnő népművelési t i t 
kára, midőn filmdiapozitivre dol
gozta fel a város szépségeit és 
nevezetességeit és a felvételeket 
megfelelő kisérő és magyarázó 
szöveggel látta el, összefoglalás
ként pedig nagyértékü munká
jában Komárom város történe
téről adott ismertetést. 

A hézagpótló munka — 
mint értesülünk — már elké
szült, rendelkezésére áll vala
mennyi Törvényhatósági Nép 
művelési Bizottságának, isko
láknak, egyesületeknek stb. és a 
Komárom Vármegyei, Komárom 
thj. szab. kir. város Népműve
lési Bizottságának Titkári Hiva
talától használatra bármikor in
gyen igényelhető. 

A közérdekű, tanulságos 
filmdiapoziliv és az azt kísérő 
ismeretterjesztő előadási anyag 
már az idén az egyesületi és 
népművelési összejöveteleken a 
közelgő téli esték értékes 
kul i űrprogramját fogja adni s 
nemcsak vármegyénk községei
ben, hanem széles e hon min
den helyiségében helyes és ala
pos ismeretet fog nyújtani Jókai 
városáról, a mi édes otthonunk
ról. 

Komárom filmje, Wiesen-
baclier József jeles töldink nagy 
munkája, idegenforgalom szem
pontjából is jelentőséggel bir . 

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. 



lmréné ny. tanítónőnek a cseh 
uralom alatt elmaradt illetménye 
ügyében beadott kérelmét tár
gyalta le. Végül a koppánmo-
nostori I I I . tanítói állás meg
szervezése tárgyában ismételten 
megállapította az iskolaszék, hogy 
a kültelki iskolában egy uj osz
tály megnyitása sürgősen szük
séges, a tanítói állás megszer
vezendő és annak jóváhagyását 
a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztertől újólag kérelmezi. 

Jubi leumi közgvülést ké 
szit e lő a J ó k a i Egyesület . 
Fennállásának 30-ik eredmények
ben gazdag esztendejét éli leg 
hatalmasabb és népszerű kultur 
egyesületünk, a Jókai Egyesület. 
A nevezetes évfordulót nagy ün
nepséggel kívánja megülni a 
vezetőség. Nagy gonddal készili 
elő a jubiláló közgyűlést, melyet 
október 19-ére tervez s ugyan
aznap este kedves műsorral kí
vánja emlékezetessé tenni har
mincéves fennállásának megün
neplését. A szokásos Jókai ser
leg vacsorát is a jubileumi nap
pal kapcsolja össze s országos 
nevü kulturvezért igyekszik 
megnyerni a serleg-beszéd el
mondására. 

Zeneoktatás. Alapos, mo
dern zongoratanitást nyújt, a Ze
neakadémia felvételi vizsgáira 
felelősséggel készít elő a növen
dékek lakásán is a Komáromi 
Városi Zeneiskola volt tanítónője 
Martosné, Weisz Iza Komárom -
dél, Zichy-u. 22. 

Traktortanfolyam. Szep
tember hó 29-én kezdődik G y ő 
rött, a Kisalföldi Mezőgazdasági 
Kamara rendezésében 3 hetes 
traktortanfolyam, 20 P-ős rész
vételi dijjai. Jelentkezéseket Győri 
Kirendeltségünkhöz, (Győr, Vár
megyeháza) kérjük beküldeni. 

A komáromi biróság e l 
itélte Gruber volt nyilas kép
viselőt. A komáromi kir. tör
vényszék Kovács tanácsa a hé
ten tárgyalta Gruber Lajos volt 
nyilas képviselő becsületsértési 
ügyét, melyet 1940. szeptember 
22-én követett el Felsőgallán, 
mikor a csendőrörsön megjelent 
és felelőségre vonta Cziegler 
Ferenc tiszthelyettest és sértő k i 
fejezéseket használt. A tárgya
lásra Grubert a szegedi csillag
börtönből vezették elő, ahol egy 
évi börtönbüntetését most üli. 
Izgalmas szembesítés után rész
beni beismerése alapján a biró
ság 100 p. vagy tíz napi elzá
rásra ítélte a volt nyilas képvi
selőt. Az ítélet nem jogerős. 

Rendelet jelent meg a 
tanügyi igazgatás egyszerű
sítéséről. A törvényben foglalt 
felhatalmazás alapján most lépett 
életbe a közoktatásügyi igazga
tás egyszerűsítése. Eszerint a 
népiskolai tanítók elsőizbeni k i 
nevezése, a tanárok és tanítók 
hivatalból való áthelyezése az 
illetékes tankerületi kir . főigaz
gatók hatáskörébe taztozik. 

Széchenyi emlékbélyeg. 
A póstavezérigazgatóság közli, 
hogy gróf Széchenyi István ha
lálának 150. évfordulója alkal
miból 10, 16 ,20,32, 40 filléres 
cimletü emlékbélyegeket hoz for
galomba. Ezeket a bélyegeket 
december végéig árusítják és 
postaküldeményeken jövő év jú
nius végéig lehet felhasználni. 

Szeptember 15-én lép 
életbe az uj postai díjszabás. 
A kereskedelem és közlekedés

ügyi miniszter rendelete alapján 
uj postai díjszabás lép életbe 
szeptember 15-én. A rendelet 
szerint a levélbérmentesitési dija 
belföldön helyi forgalomban 20 
gr .- ig 12 fillér, 40 gr .- ig 16 f i l 
lér 250 gr.- ig 20 fillér stb. Le
velezőlap bérmentesítési dija 
helyi forgalomban 8 fillér, távol
sági forgalomban 12 fillér. Vál
tozások történtek a póstadijsza-
bás egyéb teleiéiben is. 

Átszervezik a városi ze
neiskolát . Nagymultu városi 
zentiskolánkat Alapy Gáspár m. 
kir. kormányfőtanacsos, polgár
mester a varos iskolaszéke ja
vaslatára teljesen uj alapokra 
fekteti. Az átszervezés munkája 
most van folyamatban s az időre 
ideiglenes minőségben az igaz
gatói teendők ellátásával — mint 
értesülünk — Sendlein János 
karnagyot, okleveles zenetanárt 
bizta meg. Zongora tanszakon 
77// Janka, hegedű tanszakon 
Krizsán József gimn. zenetanár, a 
zeneiskola eddigi érdemes taná
rai kaptak megbízást. Itt em
iitjük meg Komárom kulturegye-
sjleteinek azon hő kívánságát, 
hogy zeneiskolánkban egy olyan 
férfi tanerő is alkalmaztassék, 
aki a zeneiskola keretében egy 
filharmonikus zenekar szervező 
sét, vezetését is vállalná Egy 
filharmonikus zenekar felállítását 
követeli a város zeneművelő 
közönsége, annak hiányát érzi a 
város egész társadalma. 

Bevonják az egy és két-
pengős papír- és ezüstpénzt. 
A Magyar Nemzeti Bank az 
egy- és kétpengős cimletü bank
jegyeket 1941. szeptember 10-től 
kezdődőleg a forgalomból be
vonja. A bevonásra kitűzött idő
tartam 1942. március 10-ig ter
jed, mely idő alatt a bankjegye
ket még el kell fogadni. Az ezüst 
2 és 1 pengősöket pedig ma
gánosok csak november, köz
pénztárak pedig december végéig 
kötelesek elfogadni. 

H á z h e l y 
eladó Komárom (Dél) Petőfi 
Sándor u. 28. Érdeklődni lehet, 

levélben vagy személyesen 
FehérváriGyörgynénél Bábolna 

S P O R T . 
A bajnoki tábla második he
lyére küzdötte magát a K A C 

Kapuvár leverésével. 

K A C — K a p u v á r 6 : 2 ( 1 : 2 ) . 
Kapuvár: vezette : Kulcsár. 
Mintegy 800 főnyi néző 

előtt szép győzelmet aratott t i j -
városi csapatunk. A rövid kes
keny pályán a második félidő 
25 percéig a hazai csapat veze
tett 2 : l - re . A KAC az egész 
mérkőzés alatt irányította a já
tékot de csak a hajrában tudott 
győzni. Első félidő 12 percében 
védelmi hibából Vass szerzi a 
kapuváriak első gólját. 35. pere
ljen Jakab egyenlít, majd az 
utolsó percben Vass által lőtt 
góllal 2:1-re vezetlek. A máso
dik félidőben a K A C nagy iram
ban kezd de a jól tömörülő ha
zaiak ellen csak a 25. percben 
tudott Czirok közeli bombájával 
egyenlíteni, pár perc múlva Pin
tér 25 m-es szabadrúgása jut a 
hálóba 3:2. Ezután egykapura 
íolyt a játék és Pintér átadásá
ból Jakab a nap legszebb gólját 
lőtte 4:2 Két Pintér góllal ért 
végett a mérkőzés. 

G y A C - K F C 1:0 ( 1 : 0 ) . 
Mult vasárnap ismét bal

szerencsés mérkőzést vivott a 
KFC a győri AC csapatával. A 
vereséget teljesen megérdemelte, 
mert rendszer és taktika nélkül 
játszott. Csupán a védelmi hár
mas elégített k i , a fedezetsor és 
a két összekötő sehogyan sem 
találta meg a helyét. A győztes 
csapat gólját az első félidő 35. 
percében Kardos I . lőtte. Ernyei 
játékvezető több hibát ejtett. 

Bajnoki mérkőzés. Nem 
mindennapi sport mérkőzésben 
lesz része városunk sport szerelő 
közönségének f. hó 2I-én , va
sárnap délután 4 órakor az KAC 
(újvárosi) sporttelepén. Első íz
ben áll ki bajnoki mérkőzésre 
a KFC KAC testvércsapat, hogy 
tehetsege, fair játéka legjavát 
mutassa be a város értük lelke
sedő közönségének. E mérkőzés 
rekord közönségre számithat. 
Mint értesültünk a Klapka-térről 
autóbusz járat indul . 

Ü z l e t e m á t h e l y e z é s é r e 
felhívom szives figyelmét. 

O k t ó b e r h ó v é g é r e 
teljestn átköltözöm uj helyiségembe, 

N á d o r - u t c a 19. s z á m a l á . 
Több mint 10 esztendős dél-komáromi munkám legfőbb 
eredményének tekinteném, ha régi kedves fotó-amatőr-
jeimet viszontlátnám uj üzletemben. Ebben a reményem
ben támogat uj üzletem tökéletes felkészültsége, nagy
városi színvonala, amely minden igényt kielégít. 

N Ó V Á K B É L A optika, fotószaküzlete. Telefon : 39. 

R á d i ó Minden lakásnak, minden igény
nek megfelelő egy korszerű 

P H I L I P S , S T A N D A R D , O R I O N , S I E M E N S 
T E L E P Ü N K É N vagy E K A S O R O Z A T . 

Mórocz Péter 
Komárom, Nádor-u. 15. Telefon 44. 
R á d i ó és m ű s z a k i szaküzletéből. 

Vásárolok használt és törött gramafon lemezt 
és hulladék gummit. 

A KFC elleni helyi ranga
dóra a következő lesz a KAC 
összeállítása: Radics — Kuti , 
(Rozsnyói), Bognár — Rózsa
hegyi, Cserfői, Lengyel — Ri-
sóczki, Jakab, Pintér, Czirok, 
Földes (Séta). 

F I L M S Z Í N H Á Z 
K o m á r o m , Km; Miklós-u. 11 . 

Telefon 470. 
Szeptember 20-án, szombaton, 
21-én, vasárnap, 22 én hétfőn, 

1 27 és l |29 órakor 
Szombaton 4 és a vasárnap 2 
és 4 órai előadások 20 70 f i l l . 
A szezon kiugró magyar filmje 

Csákó és kaiap. 
Ufa és Magyar híradók. 

Szeptember 24-én, szerdán és 
25, csütörtökön ' ! 2 7 és l ;29 - k o r 
S T H N és PAN a buval-bélelt 

boxbajnwkok. 

A n g e l i k a . 
Magyar és Fox híradók. 

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

kezdése előtt 1 órával. 
A komarom-óvárosi kir. járásbíróság 

mint telekkönyvi hatóság. 

3492,1941. tkv. szám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Förster Adolf zuckmantell bej. 

cég végrehajtatónak Komáromi Viktor 
komáromi lakos végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság végrehajtási ár
verést 285 P 71 f tőkekövetelés és já
rulékai behajtása végett a Komárom 
thj. sz. kir. városban fekvő, s a ko
marom-óvárosi 429. számú tkvi. betét
ben A I. 3. sorszám, 42812 hrsz. alatt 
felvett s B. 6. szerint egészben Komá
romi Viktor nevén álló ingatlanra: 
2400 P szóval kettőezernégyszáz pengő 
kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1941. évi o k t ó b e r 
hó 14. n a p j á n d. e. 9 órakor a te
lekkönyvi hatóság helyiségében (Deák 
Ferenc utca 4 sz. 27 ajtó) fogják meg
tartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlant, 
ha az árverés megtartását a végrehajta
tok közül Förster Albert kéri, 23898 P 
32 f., ha kir. Kincstár kéri 20242 P 
99 fillér vételárnál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet (5610; 1931. M . E . sz . 
rendelet 21. §-a). 

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

Komárom, 1941. évi május 20. 
Balco Miklós sk. kir. jbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
P. H. Pataki irodatiszt. 

Háztulajdonosok 
figyelmébe! 
A belügyminiszter által elrendelt 
0. sz. melléklet a 380.000; 1941. 
B. M.. sz. rendelet értelmében a 
lakók adatait nyilvántartó-
könyv, melynek vezetése minden 

háztulajdonosra kötelező, 
kapható : 

Czike Pál és Társai 
könyvkereskedésében 

Komárom, Mussolini-ut 23. 
Telefon 461. 
Felelős kiadó : 

CZIKE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussoliii i-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezsó. 


