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Kéziratokat nem adunk vissza. 

csak azt hangsúlyozzuk, 
hogy cselekvőképes józan 
bátorsággal haladó várospo
litikánk Tokozására eleven 
közszellemet kell először 
építenünk lelkünkben, társa
dalmi és érdekközösségi k ö 
reinkben, mert az egészsé
ges közszellen a jó város
politika előfeltétele. 

A nehezebb viszonyok 
között is, melyekben most 
élünk, egészséges közszel
lem megnyilvánulása kétsze
resen elengedhetetlen. V á 
rospolitikánk homlokteré
ben ma rengeteg olyan p r o b 
léma áll, melynek megol
dása, vagy gondos előkészí
tése megérdemli, hogy fog
lalkoztassa az embereket. 
Városjövönk, a polgárság 
helyzete szempontjából az 
elkövetkezendő időlae sors
döntők lehetnek a kérdések, 
melyeknek intézését tovább 
halasztani nem lehet, me
lyeket végérvényesen ma 
oldanak meg. Mennyivel 
könnyebb a város első p o l 
gárának a helyzete, ha a 
polgárok közérdeklődése k i 
sugározza és éltető melegé-
vei kitermeli , kirajzolja azt 
az utat, melyen haladni le
het és hafadni keil . Meny-
nvivel helyesebb és ü d v ö -
sebb, ha a felvetett eszmé
ket és kitűzött célokat 
bárhonnan erednek is — a 
korcsmai és kávéházi kímé
letlen lekritizálás, agyon-
cséplés helyett az egészsé
ges közszellem venné körül. 

A közszellem kialakí
tása, fellendítés" teremt jó 
várospolitikát s ez az egész
séges közszellem fogja nagy-
gyá, virágzóvá tenm K o m á 
romot, boldoggá népét. 

Városi bérház-épités, piaci rendtarttás 
ügyében rendkívüli közgyűlés lesz a 

városházán. 
Nagyfontosságú városfej

lesztési törekvések megvalósítása 
céljából folyó évi szeptember hó 
29 én, hétfő déli negyed 1 órára 
rendkívüli közgyűlésre hívja 
össze a városi törvényhatóságát 
vitéz Nagy Nándor főispán. A 
rendhivüli közgyűlés előtt a 
városi törvényhatósági kisgyülése 
fog ülésezni, hogy a közgyűlés 
iárgysorozatát előkészíthesse. 

A rendkívüli közgyűlésnek 
mindössze két tárgya lesz : vá
rosi bérházépités és a piaci 
szabályrendelet módosítása. 

500.000 P. OTI kölcsön fel
vételére kér felhatalmazás pol
gármesterünk, hogy a kölcsön
összegből a város bérházat épít
hessen. A nagy lakásínség, a 

lakásmizériák égetően sürgőssé 
teszik a kérdés megoldását. Vá
rosfejlődésre is nagy kihatással 
lesz ez az építkezés, mely a 
tervek szerint még az ősszel kez
detét veszi. 

A piaci rendre vonatkozó
lag is módosítást javasol polgár
mesterünk. A tervezett módosí
tás értelmében a jövőben az is
mét elárusítók a piacon a téli 
hónapokban I I , a nyári hóna
pokban pedig 10 óráig nem vá
sárolhatnak. 

A rendkívüli közgyűlés elé 
nem csak a kinevezett törvény
hatósági bizottsági tagok, hanem 
a város egész polgársága nagy 
érdeklődéssel tekint. 

Liszt- és zsirellátás 
uj rendje Komáromban. 

A közellátás zavartalansá
gát, az élelmiszerek hiány nélkül 
való biztosítását kívánja szol
gálni Alapy O'ispár m. kir. kor-
mányfőtanácsos, polgármester a 
héten kiadott intézkedésével. 

A város területén 1941. évi 
október 1 tői nullás- és kenyér
lisztet, valamint zsír vagy zsir-
szalohnát (háj) csak a város köz
ellátási hivatala által kiállított 
„V.leliniszervúscirlási könyv" mel
lett lehet vásárolni. Az „Élelmi
szervásárlási könyv" a cukorjegy 
kiadásánál használatos élelme
zési könyvecske és a vásárlási 
könyv együttes bemutatása mel
lett az egyes jegy eloszt 6 hivata
loknál az alábbiak szerint kerül 
kiadásra: 

Szeptember 25én- d. u. 3-
6 ig az A, B, C, D. 26 án az E, 
F, Q, H, I, J. 27-én a K, L, M. 
29 én az N, 0 , P, R. 30 án az 

S, Sz, T, U, V, Z kezdőbetűs 
nevück részére. A könyv ára 10 
fillér. A könyvet mindenki őiirze 
meg, mert elveszeit vagy bármily 
más módon megsemmisült köny
vek semmiképpen sem pótolható 

Mindazok, akik saját vagy 
vásárolt, továbbá bér- vagy 
egyéb címen kapott gabonájuk
ból őrlésre jogosultak és zsírral 
is el vannak látva, úgyszintén a 
nem állandó komáromi lakosok, 
valamint az ellátást kiszolgáltató 
intézetek (internátus, kórház stb) 
állandó és ellátásban részesülő 
lakói élelmiszervásárlási könyvet 
nem kaphatnak. 

Az egy éven aluli gyerme
kek jogosultság szempontjából 
figyelmen kiviil maradnak. Ellá
tásukról egyidejűleg gondoskodás 
tői fenik. 

Az 1941. évi október hó 
1 tői kezdodőleg további intéz-

M e g b i z h a t ó jninőségü árut 
árusítunk 

k ö v e t k e z e t e s e n e g y s é g e s 
áron 

a Felsódunántúli 

i l-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. 

T a g j a i n k n a k 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

ELŐFIZETÉSI AR 
Egész évrr 8 P. j Negyedévre 2 P. 

Félévre 4 P. j Egyes szám ára 20 fi l l . 
Megjelenik minden szombaton. 

A várospolitika 
nem a városházunk törekvő, 
lelkes tisztikarának köteles
ségszerű munkavállalása, nem 
egyes osztályok, társadalmi 
rétegek, hatalomravágyó k i 
váltságosok kisajátított ked
venc időtöltő területe, ha
nem felelőségteljes, tervszerű 
önkormányzati tevékenység, 
mely arra van rendeltetve, 
hogy messze előre nézzen, 
hogy évtizedekben g o n d o l 
kozzék és lássa az uj szo
ciális és pol it ikai áramlatok, 
a gazdasági és városfejlesz
tési lehetőségeket, a k u l t u 
rális és társadalmi problé
mák szükségleteit. Semmivel 
sem juthat előbbre a város, 
ha a közélet terén csöndes
ség honol, a megalkuvás 
esetleg a nemtörődömség 
lett úrrá a polgárság lelké
ben, ellenben naggyá, v i 
rágzóvá fejlődhet rohamos 
lépésben, a lakossága j ó 
létben és boldogságban él
be", ha jó a várospolitika, 
ha cselekvő és haladó élet
tel van telítve ha népe józan 
bátorsággal előretörő alkotó 
munkát végez. 

A várospolitika minden
esetben irányit, cselekszik 
ésfelelőségetvállalvárosáért . 
Hogy a komáromi v á r o s p o l i 
tikánk milyen uton halad, 
azt városrendezési, város
fejlesztési, városszépitési t ö 
rekvései és alkotásai, ipari 
és kereskedelmi, gazdasági 
élete, kullurális intézményei 
és népmüveltségi viszonyai, 
lakosaink életkörülményei, 
népjóléti berendezkedése m u 
tatják meg. Most nem rész
letezzük várospolitikánkra 
vonatkozó megállapításukat, 



L ő w y bútoráruház Győr 

Gr. T isza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 

jó bútort akar. ro 

kedésig, -- az Élelmiszervásár
lási könyvbe történő bejegyzés 
mellett -- kiszolgáltatható liszt-, 
illetőleg zsirmennyiségeket a kö
vetkezőkben állapítja meg : 

ü ás lisztből fejenkint és 
hetenkint 0 50 kg., 

kenyérlisztből (EB, rozs 
együtt) fejenkint és hetenkint 
130 kg., 

zsiradékból (sertés, liba, 
kacsa, stb.) fejenkint és heten
kint 025 kg. 

Tájékozásul egyidejűleg ér
tesiti polgármesterünk a város 
polgárságát, hogy október 1-től 
kezdve a kenyér és zsemlye a 
sütőiparosok, illetőleg kereske
dők részéről csak az élelmiszer
vásárlási könyv felmutatása mel
lett szolgáltatható ki, ezért ezt a 
könyvet minden esetben maguk
kal keli vinni. 

Kényeiből -- a könyvön 
feltüntetett igényjogosultak szá
mának tigyelembevételével --
csak a feltétlen napi szükséglet, 
fejenkint és naponkint legfeljebb 
0 60 kg. zsemlyéből pedig leg
feljebb 2 drb szolgáltatható k i . 

Az élelmiszervásárlási könyv 
kiadásával egyidejűleg „Igénylő-
lappokat bocsátott k i , melyeket 
mindenki köteles kitölteni és 3 
napon belül a jegyelosztó hiva
talhoz beadni. 

Három hold területet 
bocsátott a város birtokába a 

hon védigazgatás. 

Állandóan napirenden tart
juk azokat a tárgyalásokat, me
lyek a honvédelmi minisztérium 
és városunk vezetősége között 
folynak a kincstári ingatlanok át
adása, illetőleg átvétele tárgyá
ban. Ebben a kérdésben az elvi 
megállapodás már hetekkel ez
előtt létrejött, a gyakorlati meg
valósulás első fejezete azonban 
csak most történt meg. 

Polgármesterünk kérelmére 
a honvédigazgatás a város bir
tokába bocsátotta az I. sz. vár
erőd környékén elterülő 3 kat. 
hoki 108 négyszögöl területet 
kislakások építése céljából. Vá
rosunk vezetősége ezt az ingatlan
részt f. hó 22-én d. e. birtokba 
vette s a kislakások építése ezen 
az ingatlanon igen rövidesen meg
kezdődik. Az előkészítő munka
latok már megtörténtek. 

Ez az első ingatlan, ame
lyet a honvédigazgatás a két 
városrész egyesítése óta váro
sunk birtokába bocsátott. 

Ez alkalommal megemlít
jük, hogy polgármesterünk a 
napokban felterjesztést intézett a 
honvédelmi minisztériumhoz s 
egy bizottság kiküldetését kérte, 
amely bizottság uj helyőrségi 
kórház helyét lesz hivatva ki
jelölni. 

Ghyczy Jenő 
a külügyminiszter állandó 

helyettese. 

Nagynevü> kiváló képes
ségű földinket, Ghyczy Jenő 
rendkívüli követ és meghatal
mazott minisztert Bárdossy 
László miniszterelnök és külügy-
minszter a távozó Vörnle János 
rendkívüli követ és meghatal
mazott miniszter helyébe állította 
s a külügyminiszter állandó he : 

lyettesévé nevezte ki . 
A külügyminiszter állandó 

uj helyettese: Ghyczy Jenő 
Kisigmándon, Komárom várme
gyében, született 1893. május 
4-én. Édesatyja Ghyczy Dénes 
volt, Komárommegye egykori 
nagynevű alispánja. Középiskolai 
tanulmányait Komáromban, a 
bencés gimnáziumban, főiskolai 
tanulmányait a bécsi cs. és kir. 
konzuli akadémián végezte. Ko
máromban katonáskodott, a vi
lágháborúban az 5 ös közös 
huszárezredben teljesített katonai 
szolgálatot. 

Külügyi szolgálatát a kölni 
osztrák-magyar főhadiszálláson 
kezdte, majd a bécsi, szóíiai, 
prágai, belgrádi, berlini követ
ségeken működött a legszebb 
eredménnyel. 1939. áprilisában 
vette át a külügyminisztérium 
politikai osztályának vezetését 
és ezen a poszton működölt a 
mai napig, amikor a külügy
miniszter állandó helyettese iett. 

Magasan ívelő pályájának 
e kiemelkedő szép állomásán 
meleg érzéssel tolmácsoljuk a 
szülőtöld szeretet és örömteljes 
üdvözletét. 

Ghyczy Jenő különben ma 
is komárommegyei birtokos : az 
ősi kisigmándi családi birtok 
tulajdonosa testvérével, Ghyczy 
Dénes igazságügyminiszteri ál
lamtitkárral egyetemben. 

Adakozzunk a 
Vöröskeresztnek. 

A „Magyar Vöröszkereszt" 
a világháború foiyamán elhiva
tottságának kimagasló tanújelét 
adta, amikor a duló csaták se
besültjeinek, betegeinek gondo
zását vállalta, hadifogságba ke
rült véreink védelmét, támogatá
sát ellátta és soha sem szűnt 
az ország egészségvédelme, szo 
ciális gondozása terén ernyedet
len kitartással dolgozni. A most 
folyó háború ismét munkába ál
lította a Magyar Vöröskeresztet 
a hivószóra jótékony egyesüle
tünk magyar lélekkel, a legna
gyobb áldozatkészséggel siet ele
get tenni nagy, nemzetmentő kö
telességének. 

A rendkívüli idők azonban 
különleges, az eddiginél nagyobb 
feladatukat rónak a Magyar Vö
röskeresztre, niellyeket csak ugy 
végezhet el százszázalékosan, ha 
a magyar társadalom áldozat
készségével találkozik, anyagi 
lehetőséget biztosit a feladatok 
végzésére. Sok-sok millió pen
gőre van szüksége a Magyar 
Vöröskeresztnek, hogy magát jól 
felszerelhesse, mindazon szüksé
ges egészségvédelmi eszközökkel, 
szerekkel ellássa, amelyekkel a 
bolsevizmus elleni harcokban 
vérző vitéz honvédeinknak se
gítségére siethet. 

A Magyar Vöröskereszt ré-

A magyar irodalmi társaságok a Jókai 
Egyesület harmincéves jubileumán. 

A Széchenyi fáklyásstafétát 

ünnepélyesen 
fogadta Komárom. 

Szeptember 21 én nagy
szabású emlékünneppel nyitották 
meg Budapesten az ünnepségek 
sorát, hogy Magyarország népe 
kegyelettel emlékezzék gróf 
Széchenyi Istvánra .születésének 
százötvenedik évfordulója, alkal
máról. A hatalmas arányú 
emlékünnepen a Kormányzó 
meggyújtotta az emlékezés fák
lyáját és a szent tűz az or
szág négy tája felé. járva kifeje
zésre juttatta a nemzetnek önma
gában való hitét és a szebb jö 
vőben vetett reménységet. 

A fáklyásstaféta az ország 
szivebői mci r .du t Komáromon 
at a halhatatlan halott: Széchényi 
István nagycenki sírjához is. 

Útjában a fáklyásstaféta 
vasárnap - 19 óra 15 perckor -
érkezett meg városunkba,a Hő
sök terére, a hősi emlékszobor 
elé, meggyújtotta a hősi emlékmű 
előtt felállított kandeláoer tüzét. 
A fáklyásstafétái a levente dísz
század és Alapy Gáspár polgár
mesterrel, továbbá Bácsfalvy Kc-
rer.c és vitéz Honda Béla alez
redesekkei az élén óriási tömeg 
fogadta. Csermák János főhad" 
nagy, levente körzetparancsnók, 
ünnepi beszédet mondott; amely
ben Széchenyi életét méltatta. 

A fáklyásstaféta hétfőn kora 
reggel indult tovább Győr felé, 

A komáromi JóKai Közmű
velődési és Múzeum Egyesület 
ál! ma a magyar irodalmi tár
saságok érdeklődése központjá
ban. A Kisfaludi és a Petőfi 
Társasággal az élen a magyar 
irodalmi társaságok együtt k i 
vannak ünnepelni a komáromi 
nagyiiiuitu kultúregyesülettel a 
harmincéves fennállása emlékün
nepén. 

Kuituregyesületünk október 
hó 19 éri díszközgyűléssel teszi 
emlékezetessé a jubileumi napot 
A közgyűlés d. e. 11 órakor lesz a 
Kultúrpalota nagytermében, dél
után () órai kezdettel pedig 
minden várakozáson felüli ma-
gasnivóju miivészeslet rendez az 
egyesület. A művészesten, mint 

szere szükséges anyagi eszközök 
részbeni előteremtése érdekében 
országos Vöröskereszt gyűjtő na
pokat engedélyezett a belügymi
niszter október hó 4-én és 5-éu. 
Az országos gyűjtésbe kapcso
lódva a Magyar Vöröskereszt ko
máromi fiókja a komáromi nő 
egyletek és az Ifjúsági Vöröske
reszt bevonásával október 5-én 
rendezi meg a gyűjtést -Komá
rom város területén, hogy min
denki adhasson, ha pár fillért 
is, a Magyar Vöröskereszt cél
jaira. Az utcai urnagyüjtés meg
tartását s a háztól-házra való 
gyűjtés lebonyolítását most szer
vezik nemeslelkü úrasszonyaink. 

Hisszük, hogy a Magyar 
Vöröskereszt áldásthozó igye
kezete megértéssel fog találkozni 
városunkban és szép eredmény-
nyel fog zárulni a gyűjtés. 

értesülünk neves budapesti mű
vészek szerepelnek. Körünkben 
üdvözölhetjük minden valószí
nűség szerint Raffay Erzsit, a 
m. kir. Operaház énekművész-
nőjét, Orsolya Erzsi, a Vígszín
ház kitűnő tagját s Baló Elemér 
a Magyar Színház művészét, Ba
csók Erzsébetet, a népszerű zon
goraművésznőt, akiket a Jókai 
Egyesület máris felkért a vendég
szereplésre. A részletes műsort 
később közöljük. 

A müvészest után díszva
csora lesz, amelyen a hagyomá
nyos Jókai-serlegbeszédet a ter
vezet szerint Hankiss János 
egyet, tanár, a Kulturális Egye
sületek Országos Szövetségének 
elnöke fogja tartani. 

ahol 9 órakor fogadták nagy 
ünnepélyességgel. 

Városunkban a Széchenyi 
emlékünnepélyek rendezését most 
készítik elő. Az emlék ünnep b i 
zottsága a jövő héten állapítja 
meg részletes tei vezetet, hogy 
méltóképen áldozhassunk a nagy 
halott emlékének, hogy eszmé
inek, tanításainak örök hirdetői, 
lelkes követői lehessünk. 

Nagysikerűnek 
ígérkezik a biztosítók 

matinéja. 
A biztosítási intézmények 

nagy nemzetgazdasági jelentősé
gének népszerűsítése céljából 
Biztosítási Napok keretében f. 
évi szeptember hó 28 án az or
szág minden nagyobb városában 
ünnepségeket rendeznek. Az or
szágos mozgalomba a biztosító 
in t íz . t e k komáromi fiókja is be
kapcsolódott , e napon, vasámnp 
d. e. 11 órai kezdettel Koma
romban, a Kultúrpalota nagy-
nagytermében rnagasnivóju ma
tinét rendez. 

A komáromi „Biztositasi 
nap" matinéjának műsora a k ö 
vetkező : Bevezetőt mond és a 
Biztositasi napok jelentőségét 
méltatj t a komáromi „Bif fa" t i 
nóké, majd kiosztja a biztosítás 
terén 25 éven át eredményesen 
működő biziositási tisztviselők
nek a in. kir. pénzügyminiszter 
áltai adományozott kitüntetési 
okleveleket. Szurmay Mária éne
kel, zongorán kiséri Seiutiein Já
nos zenetanár. Kossányi József 
saját költeményét szavalja. Far
kas Márta művésznő hegedül 
Sendlein Ja:ios zenetanár zon-
gorakiséreiével. Dr. Borka Géza 
fögimu. tanár előadást tait gróf 
Széchenyi Istvánról. 

A belépés díjtalan, hely
foglalás az érkezés sorrendjében. 

Komárom közönsége nagy 
érdeklődéssel várja a biztosítók 
em-e újszerű megmozdulását saz 
elöje:ekböl, a közhangulatból 
Ítélve nagysikerűnek Ígérkezik 
a vasárnapi ^^^^S^^?; 
Vadasz fegyver 
k é t c s ö v ű 

16-os lankaster, kakasos, 
bőrtokkal olcsón e l a d ó . 
Cím : Zichy-u. 32. 



H Í R E K . 
Ősz Balatonszéplakon. 
Nagyon sápadtak itt az őszi esték 
s nagyon kövér a bánat angyala, 
a könnyek itt a sziveket beestek 
3 halott a dal, a boldogság dala. 

A kert fölött fakó sugár világol, 
hüs napsugárban varjú-regiment 
és mindent, mindent lágyan átnyalábol 
a zizegéses, rozsdás őszi csend. 

A körtefánknak rokkant már a lombja, 
a napraforgó roskadtan pihen 
s a nyári élet százhangú kolonipja 
is elmerült a szürke semmiben. 

A versem is, e sok-sok szent halálban, 
csak hült mosoly a sorsom fáradt arcán, 
mert bennem is, jaj, lassú liervadás van 
s már hull a hó lelkem ködös avarján 

Balatonszéplak, 1991. szept. 10. 
JÁMBOR LÁSZLÓ. 

Polgármesterünk a XXIV 
Országos Kato l ikus Naggyű-
lés diszelnöke. Az Actio Catho-
lica országos elnöksége, amint 
ez már évek óta történik, föl
kérte Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármeste
rünket az országos Nagy
gyűlés egyik diszelnöki tisztének 
vállalására. Polgármesterünk el
fogadta a felajánlott di.szelnök-
séget. 

T e m p l o m i hangverseny 
a k o m á r o m i evang. egyház
ban. Kimagasló zenei esemény 
színhelye Itsz f. évi október 5 -
én a komáromi evangélikus egy
ház temploma. Az egyház szegé
nyeinek téli felsegélyezése, javára 
templomi hangversenyt rendez, 
melynek egyik illusztris szerep
lője: Fodor Kálmán országos kar
nagy, orgonaművész, a győri ev. 
egyház karigazgatója. Közremű
ködnek még: Marty Irén ének
művésznő Hethleniiy Sándor ze
neszerző orgona kíséretével. To
vábbá a varosunkban közked 
vel lsigiK-k örvendő Heine házas
pár celló orgona számokkal. 
A szép hangverseny kezdete 
d. u. 6 órakor. Belépődíj nincs, 
műsor megváltás kötelez;. Hely 
fogialas érkezés szerint. 

Adomány szegény tanulók 
tankönyvel lá tására. A Fclsö-
duná MiÜi Hangya Fogyasztási és 
Értékesítő Szövetkezet a Komá
romi k i i . Tankerületi Főigazga
tóság s/ iu-s közvetítésével 60--
60 P l hdott az újvárosi róm. 
kat. elemi f in- és leányiskola 
szegénysoisu tanidőinak tan 
könyvellátására. A nemeslelkü 
adományokért és annak közve
títéséért ezúton is hálás köszö
netet mond mindkét iskola igaz
gatósága 

Nemzetvédelmi Kereszt . 
Magyarország Kormanvzója vi
téz Nagy Nándor komáromi, 
Koczor Gyula ievai főispánok 
nak, Király József CSiCáói esp. 
plébános országgyűlési képvise
lőnek, dr. Geőbel Károly komá
romi főszolgabírónak a forradal 
mak és az idegen megszállás 
alatt tanúsított rendkívüli nem 
zetvédelini magatartásuk elisme
réséül a Nemzetvédelmi Keresz
tet adományozta. Értesülésünk 
szerint kétlietenkint a többi iga
zolt igénylő kitüntetése is folyto
nosan meg fog jelenni a hivata
los lapban. 

Rózsafüzér á j tatosságok 
októberben. Október hó l é n , 
szerdán és ettől kezdve október 
minden napján rózsafüzér ájta
tosság és szentséges litánia lesz 
a szent István templomban. 

Z e n e o k t a t á s . Alapos, mo
dern zongoratanitást nyújt, a Ze
neakadémia felvételi vizsgáira 
felelőséggel készít elő a növen
dékek lakásán is a Komáromi 
Városi Zeneiskola volt tanítónője 
Martosáé, Weisz Iza Komárom-
dél, Zichy-u. 22. 

V. Kertes tánciskola a 
K a t h . Legényegyletben. (Eöt
vös u.) Minden vasárnap délu
tán 4 7-ig és este 8 12 ig össz
tánc. Uj lánctanfolyam egészen 
kezdők és haladók részére okt 
1-én kezdődik. Egyes órák és 
külön csoportok bármikor. Kész 
csoportiik tanítása vidéken is. 
Jelentkezés és iraikozás a laká
son báró Eötvös u 33. alatt 
egész nap. 

B í róság i kinevezések. A 
kormányzó az igazságügyminisz-
ler előterjesztésére dr. Gíöbel 
László pestvidéki törvényszéki 
titkári a salgótaijáni járásbíró
sághoz járásbiróva, dr. Pomdzi 
Gyula komáromi törvényszéki 
titkait a kassai járásbírósághoz 
járásbiróva, dr. Ágh Karolj érsek
újvári járásbiróságí titkárt a 
szatmárnémeti ügyészséghez 
ügyésszé kinevezte. — Az igaz-
ságügyminis/ter dr. Szelepeséit) i 
László komarom óvárosi járás-
birót a komáromi törvényszék
székhez, dr. Szabó Pál dunaszer
dahelyi járásbiról a vasvári já 
rasbirósághoz saját kérelmükre 
áthelyezte. 

Záróünnepély . A Komá
romi m. kir. téli gazdasági is
kola, mezőgazdasági szaktanács
adó állomás s a m. kir. Házi
asszonyképző iskola és háztar
tási (gazdasági) szaktanácsadó 
állomás f. hó 28-án, vasárnap 
d. e. órai kezdettel a komáromi 
földmives iskola telepen terme
lési versenykiállitást s azt köve-
töleg záróünnepélyt rendez. 

Továbbképző tan fo lyam. 
A komáromi „EMSzO" a Ko
márom Varmegyei Iskolánkivüli 
Nép növelési Bizottságával kar 
öltve október 7 éu nyitja meg 
gyakorlati t t rgyu tovahukepzö 
tanfolyamai. A tanfolyam öt hó
napon kérésziül az Al i . Polgári 
Leányiskola termeiben esti 19 
és 2Í óra között bonyolitódik le. 
Gyors és gépírás, könyvelés, le
velezés és német-nyelvi szakok
ból tevődik össze a tanfolyam, 
de kellő számú jelentkező esetén 
olasz nyelvoktatást is tervbe vett 
a tanfolyam vezetősége. A tan
folyamra a M D O. Hivatásszer-
vezetén^k Magyar u. 4. sz. alatti 
irodájában lehet jelentkezni na
ponta 8 12, d.u. 2 6 órák között 
Mindennemű tájékoztatás ugyan
itt szerezhető. (Telefon : 302.) A 
behatási díj 3 P. a tandíj ha
vonta átlagosan 2.50, ehhez 
gépírásnál-f- 2 P. jár. Jelent
kezéseket legkésőbb a hó vé
géig lehet eszközölni, tekintettel 
azonban arra, hogy a hallgatók 
szama kötött, ajánlatos a felvé
telről mielőbb gondoskodni. 

Magyar Kupa mérkőzés. 
F. hő 28 án, vasárnap délután 4 
órai kezdettel az üy. T. C és a 
KAC csapatai mérik össze ere
jüket az újvárosi pályán. 

A Vármegye Törvényha
tósági Dalosbizottság m u n 
karendje. Reviczky István alis
pán a Dalosbizottság elnöke kör
levélben kereste meg a várme
gye énekkarainak vezetőit, mely
ben bejelenti, hogy uj utakon 
kivánja az énekkarok karveze
tőit igen nehéz munkáját meg
könnyíteni. E célból a kezde
ményező és tanácsadó megbíza
tással Péter József ismert kar
nagyot, zeneszerzőt, a MDEOSz 
választmanyi tagját kérte fel, 
hogy látogassa végig a várme
gye összes énekkarait, a hely
színen adjon felvilágosítást és 
tanácsot, majd tapasztalatai alap
ján fogja a Dalosbizottság to-
vábi munkaprogramjának irányt 
szabni. Péter József karnagy 
minden héten péntek, szombat 
és vasárnap a vármegye terüle
tén fog tartózkodni. Kéri to
vábbá a karvezetöket, hogy az 
énekkarok összetételéről, léts/á-
máról, eddigi működéséről ( íóta 
milyen alapon, milyen körülmé
nyek között, mily eredménnyel, 
stb.) rövid ismertetést adni szí
veskedjenek. Minden levelezés 
közvetlenül Wiesenbacher József 
daiosbizottsági igazgatóhoz kül
dendő. 

Előfizetési felhívás. 
Mai lapszámunk utolsó 

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

Előfizetési árak : 
Egész évre 8 P. 
Fél „ 4 P. 
Negyed „ 2 P. 

Hazafias tisztelettel . 
az Uj Komárommegye i H í r lap 

kiadóhivatala 

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

Telefon 470. 

Szept. 27, 28, 29, szombat, va
sárnap, hétfő mindegyik napon 

1 27 és 1|29 órakor 
Szombaton 4 órakor és vasár

nap 2 és 4 órakor is 
Mulatságos magyar film 

Férjet keresek 
ÜFA híradó. 

Szombaton a 4 órai vasárnap a 
2 órai előadás olcsó helyárral 

2 0 - 7 0 tillérig. 

Október 1 én, szerdán és 2-an, 
csütörtökön '|27 és l;29-kor 

Egy életen áí 
Egy szerelem története. 

Magyar- és Fox világhbadók. 

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

kezdése előtt 1 órával. 

T.z a klasszikus szépségű ml ia 
hatijjhilan színvallás magyarságunk 
mellett. Hangié senyre, szinliázha, 
társadalmi eseménje .nél: ezl viseli, 
aki m a g y a r — s aki ad maijára. 

Kizárólag nálunk kapható, 
ftérje kí'i'.es ismertetőnket! 

BUDA. EST, vif., iiAiiúLZi-LT ;o- :s 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

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



A KAC győzelme előrelát
ható volt s aránylag simán szü
letett meg. A küzdelmet a csa
társorok közötti nagy különbség 
döntötte el. A KFC csatársora 
bizony vészes gólképtelenségben 
szenved, mig a KAC ötösfoga
tát Pintér személyben olyan kö
zépcsatár irányítja, akinek bom
bái a legjobb kapusnak is gon
dot okoznak Az erősítésen kivül 
a rendszerre és taktikára is több 
gondot kell fordítani a KFC-nek. 
Ugyanis az egyes csapatrészek 
között nincs meg a kellő össz
hang, különösen a fedezetsor és 
az összekötők nem értik meg 
egymást. 

Egyénileg a KAC-ból Pin
tért, Risóczkyt és Radicsot lehet 
kiemelni, a KFC-ből Simont, 
Csizmaziát és Paulikot. Periin
ger játékvezető nem ejtett na
gyobb hibát. 

Végül rá kell mutatnunk a 
mérkőzés alatti nagy szépséghi
bára : a KAC és a KFC druk
kerei sokszor a durvaságig ra
gadtatták magukat. Azok a ne
veletlen megjegyzések, amelyek 
elhangzottak, nagyon aláásták a 
futball vonzóerejét, de ugyan
akkor a közönségről is lesújtó 
képet nyújtottak. A dolog annál 
inkább érthetetlen, mert mind
két csapat játékosai végig sport
szerűen viselkedtek és a veresé 
get uri fegyelmezettséggel visel
ték el. A piszkolódó közönség 
igazán tanulhatott volna tőlük 
egy kis modort és jóizlést. 

TSC i f j . KAC i f j 3:0 (1:0). 

A TSC ifj szép játékkal 
megérdemelten győzött. A KAC-
ifiben bizony nem lehetett ráis
merni a tavalyi ifjnsági bajnokra. 
Mindhárom gólt Kiss lőtte. 

Az MLSz emlékéremmel 
tüntetet t k i 11 KAC játékost . 
Szept. 21-én, vasárnap este az 
újvárosi Katolikus Kör meleg-
hangtilatu sportösszejövetel szín
helye volt. Az MLSz a KAC 11 
kiváló játékosát, akik a múlt 
bajnoki idényben a legtöbbszór 
játszottak, emlékéremmel tüntette 
ki. Érmet kaptak a következők : 
Lengyel István 24 szer, Risóczki 
József 24-szer, Kuty József 23-
szor, Rózsahegyi Károly 23-szor, 

Radics Antal 22-szer, Pintér Pál 
22-szer, Bognár Gyula 21-szeri 
Séta József 21-szer, Cserfő, 
Imre 23-szor, Jakab Béla 9 szer, 
Nagy Mátyás 9 szer játszottak. 
Az érmeket ünnepi beszéd kí
séretében Sulacsik Lajos nyug. 
pü. föszámtanácsos, az egyesü
let diszelnöke adta át a ki tün
tetett játékosoknak. A játékosok 
nevében Hajagos Ferenc gyári 
főmérnök, az egyesület ügyvezető 
elnöke köszönte meg, majd 
a játékosokhoz szólt s további 
lelkes, testvéri összefogásban 
megnyilvánuló sportmunkára, 
sportéletre buzdította őket. Az 
összejövetelen Fiedler János len
gyáros, egyesületi elnökkel az 
élén a KAC vezetősége teljes 
számban résztvett s megjelentek 
a játékosok is valamennyien. Vig 
hangulatban záróráig maradtak 
együtt. 

Pk. 3456 1941. sz. 1940 vght 311 sz. 

Árverési hirdetmény. 

Dr. Gaskó Miklós kassai ügy
véd által képviselt Általános Biztosító 
r. t. javára egy végrehajtást szenvedő 
ellen 59 P 57 f. tőke és több követelés 
járulékai erejéig az ógvallai kir. já
rásbíróság 1938. év U. 1410. sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. 
évi' június ho 27-én lefoglalt 1050 P 
becsült ingóságokra a fenti kir. járás
bíróság fenti sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XL1. 
t.-c. 20 §-a alapján a fent megnevezett 
s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra 
az esetre, ha kielégítési joguk nu is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, végr. 
szenvedő lakásán, üzletében Perbetén 
leendő megtartására határidőül 

1941. évi szept. hó 29-én d. u. 3 
órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le-
fogalt bútorok, Pk. 34W40. sz. 1—5 
tétel alatt lefoglalt 2 tehén, 1 kocsi, 1 
szekér, 1 vetőgép, 1 ló ingóságai s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérő
nek készpénzfizetés mellett, esetleg 
becsáron alul is el fogom adni. Azon 
ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási 
ára egyezer pengőn felül van, az 
5.6101931 M. E. számú rendelet értel
mében csak azok árverezhetnek, akik 
a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpén
zül leteszik. 

Ógyalla, 1941. évi aug. hó 25-én. 

P. H. 
Porcsalmy Miklós 
kir. nir. végrehajtó. 

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 
teljesen 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-amatör-
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 opt ika, fotószaküzlete. Telefon : 39. 

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

PHILIPS, STANDARD, ORION, SIEMENS 
TELEFUNKEN vagy EK A SOROZAT. 

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. 

S P O R T . 
Sportrovatvezetö . Lapunk 

„Sport" rovatát a mai számtól 
kezdődöleg dr. Jámbor Lajos 
tanügyi fogalmazó vezeti. Kitűnő 
tollú munkatársunkat olvasókö
zönségünk meleghangú, kedves 
és mély tartalmú költeményeibői 
jól ismeri, lángoló sportszeretete, 
a testnevelés terén kitűnt hozzá
értése biztosítékot nyújt, hogy e 
fontos rovatunk vezetését jé ke
zekbe tettük le. 

A KAC biztos győzelmével 
végződöt t a „komáromi rang

adó." 
KAC-KFC 3:0 (l: 0). 

Góllövök: Pintér, Pintér, Risócky 
800 néző. Vezette: Periinger. 

Vasárnap szept. 21-én, 
„ideális futball-időben" került 
sor a KAC és KFC összecsa
pására. A mérkőzés iránt élénk 
érdeklődés nyiivánult meg, a 
pálya körül mintegy 800 néző 
feketéllett. 

Mindkét öltözőben bizakodó 
a hangulat. A KAC a multheti 
nagy gólképeségében bizik, a 
KFC pedig az Ivicsiccsel meg
erősített csatársorában. 

Periinger játékvezető síp
jelére így állnak fe l : KAC: 
Radics Kuti, Bognár-Rózsahegyi, 
Cserfői, Lengyel Risóczky, Jakab, 
Pintér, Czirok, Séta. KFC: Sáhó-
Simon, Csizmazia-Kányai.Paulik, 
Holderik-lvicsics, Nehéz, Tóthi . , 
Braczkó, Cibulka. 

Jó iramban indul a mérkő
zés s a KAC már az első per
cekben gyorsabbnak bizonyul. A 
8. percben Pintér nehéz szögből 
leadott, éles lövése juttatja ve
zetéshez a hazai csapatot, 1:0. 
Továbbra is a piros-fehérek ma
radnak támadásban s a 16. perc
ben nagy kavarodás támad a 
KFC kapuja előtt, de Pintér mellé 
lő. Két perc múlva, az ellentá
madás során Ivicsics jól meg
szökik, de lövése célt téveszt. 
Változatos játék után a 21. perc
ben újra meleg helyzet támad a 
KAC kapuja előtt : Radics kifut, 
a labdát a hátvédek egyesült 
erővel szögletre vágják Tóth I. 
elől, majd a szögletrugást hátit--
ják. Jó az iram, a KAC támadá
sai mégis veszélyesebbek. A 32. 
percben Risóczky elszalad, lőnie 
kellene, de bead ér, a beadást 
Simon ártalmatlanná teszi. 

A második félidőt KFC 
támadások vezetik be : Tóth I. 
jó lövését Radics szépen fogja. 
A 9. percben parázs KAC táma
dás után Risóczky mellélő. A 
KFC hasonló rohammal válaszol 
és Radics csak nehezen ment 
Cibulka elől, A KFC most töb
bet támad, de a KAC védelem 
jól állja a sarat. A 37. percben 
Ivicsics szép keresztlabdáját Ci
bulka mellélövi. Ezzel mintha el 
is fogyott volna a KFC puska
pora. Felnyomul újra a KAC és 
40. percben ujabb góllal terheli 
ellenfele hálóját : Risóczky szép 
beadgsát a KFC védők elvétik, 
a labda átkeveredik Sétához, aki 
újra középre ad s beadását Pin
tér biztos lábbal továbbítja a 
jobb alsó sarokba, 2:0. Továbbra 
is a KAC támad s a 43. perc
ben Risóczky sikerült lövéssel 
beállítja a végeredményt 3:0. 
is a KAC támad s a 43. perc
ben Risóczky sikerült lövéssel 
beállítja a végeredményt 3:0. 

A komáromujvárosi kir. járásbíróság, 
nunt telekkönyvi hatóság. 

2663; 1941. tk. szám. 

Árverési hirdetmény 
és árverési feltételek. 

Weisz Gyula (képv. tlr. Lengyel 
László komáromi ügyvéd) végrehajta
tónak Dalkó Sándor végrehajtást szen
vedő elleni indított végrehajtási ügyében 
a telekkönyvi hatóság a végrehajtató 
kérelme következtében az 1881: LX. 
tc. 144, 146. és 147. §-a értelmében a 
végrehajtási ár,'érést 95 P tőkeköve
telés, ennek 19'8. évi július hó I. nap
jától járó 5 kamata, 8 P eddig meg
állapított per és végrehajtási és az ár
verési kérvényért ezúttal megállapított 
11 P költség, továbbá a csatlakozott-
nak kimondott Kohn Ignác tatai bej. 
cég (képv. dr. Kellner Sándor tatai 
ügyvéd) 31 P 41 f tőkekövetelése és 
járulékai behajtása végett a Szöny köz
ségben fekvő s a szőnyi 1344. számú 
tkvi betétben A I 1—2 sor 4062!29, 
4062|30. hrszám Ház és udvar a Fü-
zitői dűlőben, Kert ugyanott ingatlan
nak B 2. sorszám szerint Dalkó Sán
dor nevén álló 1Í4 rész illetőségére 
138 P kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverésre ha azt K o h n Ignác 
csatlakozott kéri a 6 6. sorszám alatt 
a 2680; 1937. tk. számú végzésével özv. 
Dalkó Sándorné sz. Nagy Lidia javára 
bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog 
gal terhelten tartandó ugyan meg, de ha 
az illetőség ezen hitelező kérelmére 
megtartandó árverésen 1211 P 44 f. 
vételáron nem volna eladható, az ár
verés hatálytalanná válik, i-s a fenti 
illetőség ezen haszonélvezeti jogtól 
mentesen nyomban újból elárvereztetik. 
Ha pedig az árverést Weisz Gyula 
kéri, akkor az árverés csak a fenti ha
szonélvezeti joggal terhelten tartható 
meg. 

A fent megállapított 11 P költ
ség csak abban az esetben terheli a 
végrehajtást szeinedőt, ha az árverés 
sikeres lesz. 

Az árverési vevőnek büntetőjogi 
felelőssége tudatában ki kell jelentenie, 
hogy ingatlanszerzési képességét a II. 
zsidótörvény nem korlátozza vagy ha 
a vevő zsidó a vételre hatósági enge
délyt kell felmutatnia, különben a tkvi 
hatosig az árverést megsemmisíti. 

A telekkönyvi hatóság az árve
résnek Szőny községházánál megtartá
sára 1941. évi október hó 3. napjá
nak d. e. 10 óráját tűzi ki es az ár
verési felteteleket az 1881 : LX. tc. 150. 
§-a alapján megállapítja. 

Az árverési feltételek a hivata
los órák alatt a telekkönyvi hatóságnál 
(Komárom, Beöthy Zsolt-u. 15. földsz. 
2. ajtó) és Szőny község elöljárósá
gánál tekinthető meg (1881 : LX. tc. 
147. §. g) pont) 

A telekkönyvi hatóság elrendeli, 
hogy a telekkönyvi iroda az árverés 
elrendelését a szenyi 1344. számú te
lekkönyvi betétben jegyezze fel. 

A telekkönnyvi hatóság e hir
detmény egy példányát kifüggesztés, 
egy példányát pedig az árverési felté
tele!: megtekinthetése végett Szöny köz
ség elöljáróságának, továbbá egy-egy 
példányát szabályszerű közzététel végett 
Komárom város polgármesterének, Ács 
és Mocsa községek elöljáróságainak 
megküldi. 

Az árverési feltételek a követ
kezők : 

1) az árverés alá kerülő illető
séget, ha az árverés megtartását a 
végrehajtatŐK közül Kohn Ignác kén 
1211 P 44 f, ha Weisz Gyula kéri, 
1384 P 69 f. vételárnál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet. (5610 1931. M. 
!-.. ,sz. rendelet 21. §-a.) 

Komárom, 1941. évi juLus hó 
4. napján. Dr. Jánossy sk. kir. jbiró. 

A kiadmánv hiteléül: 
(PH) NÉMETH 

kiadó. 

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

levélben vagy személyesen 
Fehérvár iQyörgynénél Bábolna 

Felelős kiadó : 

CZIKE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
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