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Megjelenik minden szombaton. 

Keielös szeríts/.iő; 

PA f H Ó GYULA 

Honvédnap 
A két évtized előtt le

zajlott világháborúnak fe
lette értékes tanulságai van
nak ugy katonai, mint nem
zetnevelési szempontból. A 
tanulságok pedig ma külö
nös közérdekűek, hisz újra 
szemben állnak egymással 
a népek és a nemzetek, a 
háborút ma már nemcsak a 
hadseregek vivják, hanem 
a közvetlenül vagy közvetve 
résztvesz abban nemzet min
den tagja. 

Aki a nagy háború tüz-
vonalaiban nyitott szemmel 
és gondolkodó fővel huza-
masabb időt töltött, annak 
önkéntelenül is feltűnhetett, 
hogy a magyar katona ma
gatartását ott mindenkor a 
becsületesség, kötelességtu
dás, a vitézi szelleme és az 
eszményi lelkesedése irá
nyította. Ezek a jellemző ka
tonai erények azok a faji 
értékek, a kitűnő sajátságok, 
melyek erőt adtak a múlt
ban is nemzetünknek ezer
éves történetén át való fenn
tartási és nemzeti küzdelmei
ben, önbizalmat kölcsönöz
tek a nehéz megpróbáltatá
sok napjaiban, hősöket for
málnak ma is véreinkből a 
messze északi csatatereken. 

Önként adódó,, ésszerű 
feladat tehát, hogy nemze
dékünk lelkébe faji értéke
inket, nemzeti sajátosságain
kat bevigyük, ébrentartására 
és fejlesztésére különös gon
dot fordítsunk. Férfiúi, ka
tonai erényeinket megis
merni, értékelni pedig csak 
ugy tudjuk, ha tiszteljük és 
becsüljük azokat, akik so
rainkból, vagy nemzeti élei-
viszonyaink minden idejében 

a becsületesség, Lötelesség-
tudas, vitézi szellem eszmé
nyi lelkesedés és áldozat
készség magas fokára állít
hatók. Ezért tér \ issza hősei
nek kultuszához minden élet
retermett nép, ezért igyekez
nek a frisskeletü nemzetek 
mitológiát, fényes történelmi 
multat költeni uj hatalmuk
hoz. 

Az őszirózsás 1918-as 
forradalom éppen ezt a 
büszke, kemény militarista 
szellemet vetette el a libe
rális kor ferde és egyoldalú 
szemléletétől megitasodva. 
Szomorúan tapasztaltuk saját 
bőrünkön két évtizedeken át, 
sőt még ma is érezzük, hogy 
mit jelent az az idegenere-
detü politikai és társadalmi 
métely, a forradalmi törek
vések hamis eszméjével, mely 
a katonai szellemet a nem
zet életéből törölni igye
kezett. 

A Kormányzó Ur Őfő
méltósága országgyarapitó 
munkája során A katonai 
szellem elmélyítését minde
nek elé helyezte ezelőttkét év
vel elrendelte hogy minden év 
28-án honvédnapot tartsunk, 
évről-évre emlékezzünk arra 
az igazságra, hogy a magyar 
honvédség A katonai eszmé
nyek letéteményese s A hon
védség nemzeti önbizalmunk
nak, jövőnknek legmegbíz
hatóbb alapja, amellyel áll, 
vagy bukik A magyar. 

Az idei honvédnapot A 
háborús helyzetre tekintettel 
maga A honvédség benső
séges, de egyszerű keretek 
között, a laktanyákban ren
dezett ünnepségekkel üli 
meg, A katonai diszfelvonu-
lások elmaradnak. Az egész 
magyar nép azonban annál 

forróbb szeretettel tart ünne
pet, odaadóbb lelkesedéssel 
tekint dicső magyar serege 
felé, mely a hazát védi mesz-
sze a hazától és hősi önfelál
dozó szelleme, fegyelme, izzó 
hazafiassága uj ragyogó fe
jezetet nyit a történelmünk

ben. Hódoió tiszteletünket, 
mélységes odaadó hálánkat 
küldjük honvédeinknek és 
üdjuk belső frontunk minden 
áldozatra kész munkánkat, 
fegyelmezettségünket, egysé
günket. 

A helyőrségi kórház és a honvédigazgatás 
birtokában levő kincstári ingatlanok feleslege 

a város tulajdonába került. 
Uj helyőrségi kórház építése rövidesen kezdetét veheti. 

Rendkívüli fontos értekez
let volt polgármesterünk hivatali 
helyiségében f. hó 24-én dél
előtt. Az értekezleten jelen v o l 
tak : vitéz Hennyey Gusztáv al
tábornagy, székesfehérvári had
testparancsnok, a honvédelmi 
minisztérium részéről: Vitéz Ván-
dorffy ezredes, dr. Antalffy Jenő 
orvosezredes, dr. Noszlopy Géza 
miniszteri osztálytanácsos, Gya-
lokay Kálmán hadbiztos-őrnagy, 
a belügyminisztérium részéről : 
dr. Cserzy István miniszteri osz
tálytanácsos, pénzügyminiszteri 
uin részéről: dr. Schedel Andor 
műszaki tanácsos, a város kö
zönségének képviseletében pedig 
Alapy Gáspár m. kir . kormány-
főtanácsos, polgái mester, dr. 
Pyber Kálmán v. t. főügyész és 
Hajda Jenő főmérnök. 

A bizottság tárgyalása kö
zel három órát vett igénybe, 
negyedhárom után ért véget. 

A tárgyalás eredménye a 
következő elvi jelentőségű meg
állapodás : 

A város közönsége átvesz 
a bonvédigazgatástól minden i n 
gatlant, amely annak felesleges. 

Az ingatlanok értékét egy 
vegyesbizottság állapítja meg. A 
vegyesbizottság a hovédigazga-
tás és a város közönségének 
képviselőiből áll, kebeléből 
elnököt választ. 

Az ingatlanokból befolyó 
vételárat a Komáromban építendő 
uj helyőrségi kórház építésére 
kell fordítani. A kórházépítés 

ügyét építési bizottság intézi, 
amelyben a város képviselői is 
helyet foglalnak, AZ uj kórház 
helyét ez a bizottság fogja k i 
jelölni. Ugyancsak ez a bizott
ság záros határidőn belül köte
les az építkezésre versenytárgya
lást kiírni. 

Az uj helyőrségi kórház 
valószínűleg az 12 es parkban, a 
hidászlaktanyálioz vezető úttól 
balra eső területen épül fel. 

Ez az elvi megállapodás az 
illetékes minisztériumok és a vá
ros törvényhatósági bizottságá
nak jóváhagyása után emelkedik 
érvényre. Az uj kórház építkezé
seit a jóváhagyástól számított 
hat hónapon belül kell megkez
deni és 1944. június 30 ig kell 
befejezni. 

Az elvi jelentőségi megálla
podást Alapy Gáspár polgármes
terünk által két év előtt megin
dított tárgyalások előzték meg 
és vitték eredményre. Reméljük, 
hogy a kormányhatósági és tör
vényhatósági jóváhagyás most 
már nem fogja késleltetni az 
ügy kedvező menetét s az ingat
lanok átvétele és az uj helyőr
ségi kórház: megépítése valóság 
lesz. Polgármesterünk a város 
fejlődési szempontból messze 
jövőre kiható eredményes jó 
munkát végzett. Polgárságunk 
hálás elismerését és köszönetét 
tolmácsolják érte. 

I M e g b í z h a t ó 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 
K o m á r o m , Mussolini-út 19. 

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

adunk. 
Legyen tagunk ! I 

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 4 ^ 1 . 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 



L ő w y bútoráruház G y ő r 

Gr. T i s z a István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. N3 

Evangélikus 
ünnepségek 

Komáromban. 
Július 1-én iktatják esperesi 
tisztségébe Fadgyas Aladár 
komáromi ág. ev. lelkészt. 

A fejér-komáromi evang. 
egyházmegye a közelmúltban 
esperesévé választotta komáromi 
egyház kiváló lelkészét, Fadgyas 
Aladárt. Tisztében az uj esperest 
az egyházmegye a f. évi július 
hé l é n , szerdán d. e. Komárom
ban tartandó rendes évi közgyű
lése keretében fogja beiktatni. 
Az ünnepi közgyűlés az egyház 
temploma udvarában lévő gyü
lekezeti „Kultúrteremben" d . e. 
9 órakor kezdődik, mig az uj 
esperes beiktatása az egyház 
széchenyi-utcai templomában fél 
11 órakor tartandó ünnepi isteni
tisztelet keretében történik. A 
közgyűlés az ünnepség után a 
kultúrteremben folytatódik s ott 
fogadják a tisztelgő küldöttsé
geket is. 

A közgyűlést megelőző na
pon, június 30 án, kedden az 
egyházmegyei lelkész és tanító
egyesületei, valamint a külön
böző bizottságok üléseznek. Este 
fél 8 órakor pedig e napon az 
egyház templomában az egyház
megyei gyámintézet kitűnő helyi 
és vidéki szereplőkkel ünnep
séget rendez. 

A templomi műsoros est 
részletes rendje a következő : 

I . Közének. Ima és ige o l 
vasás. Közének. Igét h i r d e t : 
Németh G é z a csabdi ev. lelkész. 
Közének. I I . Szaval: Guoth V i l 
mos s z i k i kántor-tanitó. Felol
vas elbeszéléseiből: Szombathy 
Viktor iró. Énekel : Szurmay 
Mária, orgonán kiséri Nagy 
Sándor komáromi ev. kántor. 
Szaval: Bakos Balázs Bódás 
János verseiből. Ima, áldás. Köz
ének, önkéntes szeretet-adomá
nyokat a Gyámintézet egyházakat 
felsegíti nagyszeretet adománya 
támogatására köszönettel fogad
nak. 

Az ünnepi műsoros estre, 
valamint az esperesi beiktató 
ünnepségekre az evangélikus 
egyház elnöksége szeretettel hivja 

vaz egyház minden hivét és m i n 
den érdeklődőt. 

Tenyészkancák és hasz
nálati lovak árverése Kis
béren. A kisbéri ménesparancs
nokság június 28-án délelőtt 11 
órakor tenyészkancákat és hasz
nálati lovakat elárverez. Kikiál
tási áron alul egyetlen ló sem 
kapható. A megvásárolt lovakat 
48 órán belül az uj tulajdonos
nak át kell vennie. 

A magyar dal napja. 
A Magyar Dalos Egyesü

letek Országos Szövetsége va
sárnap, f. hó 28-án ünnepli 75 
éves fennállását és ezen j u b i 
leumi évfordulót a magyar dal 
kiemelésével akarja megünne
pelni az egész országban. A sok 
dicsőségben és küzdelemben el
telt 75 év múltja kötelez m i n 
den magyar dalost arra, hogy 
ne menjen el minden megemlé
kezés nélkül ezen évforduló 
mellett. 

A mai küzdelmes világban 
a jubileumi ünnepséget a ter
vezett keretek között megtartani 
nem lehet és ezért Komárom 
vármegye Törvényhatósági Nép
művelési Bizottsága a lehetősé
gek keretein belül adja meg fé
nyét e napnak olyképpen, hogy 
felhívta a vármegye dalegyesü
leteit, hogy kisebb körzetekben, 
3 — 4 község összevonásával em
lékezzenek meg a magyar dal 
ünnepéről. Hasonló megkeresést 
kaptak az összes iskolák, cser 
kész-csapatok, levente-egyesü 
letek, férfi- és leány-egyesületek 
stb. és ezen munkába máris 
nagy agilitással kapcsolódott be 
Csallóközaranyos, Guta, Felső 
galla, Bánhida, Tatabánya, Vér 
tesszöllős és még sok más 
község. 

A magyar nóta az öntudat 
ébresztésnek legkiválóbb eszköze 
és ezt a fegyvert s nemzeti mii 
vétségünknek kimagasló jelképét 
elhanyagolni nem szabad. Azért 
e napon minden lelkész, tanár, 
tanító, egyesületi elnök és a 
családban az édesanya szentel
jen néhány percet a magyar dal
nak s zengjen e napon a kedves, 
szép magyar dal. 

A Jókai Egyesület közgyűlése. 
A Jókai Közművelődési és 

Múzeum hgyesület dr. Szijj Fe
renc m. kir. kormányfőtanácsos 
i iy. polgármester egyesületi el
nök elnöklésével június 24 én 
szerdán délután évi rendes köz
gyűlést tartott a kultúrpalota 
emeleti képtártermében. 

Meleghangú elnöki megnyi
tójában dr. Szijj Ferenc Jókai, 
Petőfiről emlékezett. Most van 
100 éves évfordulója a két iro
dalmi nagyság azon találkozá
sának, melynek hatása alatt irta 
nagy szülöttünk „A Dunán" 
cimü egyetlen versét. Jókai-Pe
tőfi szelleméből meritve erőt 
üdvözli a megjelent egyesületi 
tagokat. Röviden beszámolt az 
egyesület egy évi működéséről, 
előterjesztette az alapszabályok 
módosítására vonatkozó igazgató 
tanácsi javaslatot, melyet szük
ségessé tett az a körülmény, 
hogy a múzeumi szakosztály 
intenzivebb működése megkez
dődhessék. A közgyűlés az alap
szabály módosítást egyhangúlag 
elfogadta. 

Makky Lajos bankigazgató, 
egyes, pénztáros a mult évi záró
számadásokat és a folyó évi 
költségvetést ismertette. A köz
gyűlés Hittrich József ny. városi 
főpénztáros és Biró Gyula ny. 
poig. isk. igazgató számvizsgálók 
jelentése után egyhangúlag jóvá
hagyta a zárszámadásokat, a 
pénztárosnak a felmentvényt 
megadta és elfogadta a költség
vetést. 

A megüresedett három igaz
gatótanácsi helyre a közgyűlés 
közfelkiáltással Reviczky Sándor 
vm.-i főlevéltárost, Tenke Lajos 
ezredest és dr . Prónay Aladár 
ügyvédet választotta be. 

Az indítványok során dr . 
Polony Béla hangsúlyozta, hogy 
a keresztény szellemet elsősor
ban a kulturvonalon kell bizto
sítani. Szükségesnek tartja, 
hogy a Jókai Egyesület is — leg
alább a tisztikar sorában és az 
igazgatósági tanács kebelében — 
ejtse meg a keresztény szárma
zás igazolását, mint teszik más 
egyesületek és intézmények. A 
közgyűlés az indítványt elfogadta 
ugyan, de végrehajtását a kor
mányrendeleti intézkedéstől telte 
függővé. 

A közgyűlés az elnök ün
neplésével ért véget. 

Bajtársi értekezlet. A volt 
veszprémi 31-es honv. gy. e. 
komáromi bajtársi csoportja f. 
évi július hó 4-én, szombaton 
este 8 órakor Ray Imre dél-
komáromi vendéglőjében érte
kezletet tart. Erre a bajtársakat 
ezúton is meghívja az elnökség. 

Az aratás idejében való 
megkezdése 

nemzeti érdek. 

A földmivelésügyi kor
mányzat felhívja minden magyar 
gazda figyelmét ugy az aratás 
idejének szakszerű, korai meg
állapítására, mint a cséplés m i 
nél korábban való megkezdé
sére. 

Az aratás idejében való 
megkezdésé nemzeti érdek, mert 
köztudomású, hogy az aratás 
kései megkezdéséből következő 
szempergésből évről-évre hatal
mas károsodás éri az országot. A 
gabonák aratási ideje a korai 
viaszéréssel esik egybe, amikor 
a gabona szeme már nem tejes, 
és körömmel könnyen átvág
ható, A Z ilyen gabona a leg
szebb és legteltebb szemű lesz, 
mert a keresztekben és asztag-
ban utánérik, csiraképessége k i 
váló és a pergési veszteséggel 
számolni nem kell . 

Az aratás idejének megha
tározását tehát nem a levélzet 
és a szár szine dönti el, hanem 
kizárólag a gabonaszem érési 
foka. 

Ugyanilyen fontosságú a 
cséplés lehető legkorábbi meg
kezdése. A földmivelésügyi k o r 
mányzat erején felül gondosko
dott arról, hogy a cséplés meg-
kezdéséhtz szükséges -ember, 
tüzelő-, hajtó- és kenőanyag 
rendelkezésre álljon, a gazdák
kötelessége pedig, hogy gyors 
arratással, behordassál, cséplés-
sel a kenyérmagvakat az ország 
közellátásinak a legsürgősebben 
rendelkezésére bocsássák. 

Minél tovább áll érés után 
a gabona lábon és minél későb
ben kerül a termés a magtárba, 
annál több veszteség érheti és 
a rendeltetési helyére, a fogyasz
tóhoz s a küzdő magyar kato
nához való jutását a vasúton 
szállítás torlódása is késleltet
heti. 

Idejében arasson és csé
peljen tehát minden gazda, mert 
a kenyérgabonára szükség van 
s az ország ellátása az egész 
országnak, tehát a gazdának is 
létfontosságú érdeke. 

A komáromi 
nagylakások 

igénybevétele. 
A komáromi lakáshiány 

nagy mérve — melyről lapunk 
műit számában statisztikai ada
tok feltárásával részletesen tájé
koztatót adtunk — tette szüksé
gessé, hogy városi hatóságunk 
a nagylakások igénybevételének 
gondolatával is foglalkozzék. A 
hatósági eljárásra a 6740 1940. 
M . E. sz. rendelet ad felhatal
mazást. 

Az ügy rendkívüli fontos
ságára és sürgős voltára tekin
tettel polgármesterünk bizottsá
got alakított, hogy a bizottság, 
mint véleményező szerv tegyen 
javaslatot arra nézve, hogy a 
hivatkozott miniszteri rendelet 
11 §-ának alkalmazásával a k o 
máromi nagylakásokból hány 
vehető igénybe. A bizottságot 
polgármesterünk június 24-én, 
szerdán délután 2 órára hivta 
ülésre. 

Ugyanaznap délelőtt m i -
niszterközi bizottság ülésezett a 
a városházán a kincstári telkek, 
ingatlanok megvétele tárgyában. 
E/. a közbejött — előre nem 
számított — bizottsági tárgyalás 
elhúzódott egész 2 óráig, igy a 
nagylakás igénybevételi ülés 
csak 2 óra 15 perckor vehette 
kezdetét. A késést és a szokatlan 
korai tárgyalási időpont kitűzését 
is a 2 órakor megjelent bizottsági 
tagok összesen négyen nem v o l 
tak hajlandók tudomásul venni 
és még a tárgyalás megkezdése 
előtt elhagyták a tanácskozási 
termet. 

A később megjelent öt b i 
zottsági tag vitatta meg a nagy 
lakások igénybevételével kapcso
latos helyi jelentőségű kérdése
ket, de érdemleges határozatot 
nem hozott, mert műszaki pon
tos adatok nem álltak rendelke
zésére. 

A tárgyalás folyamán Csizy 
István mérnök, bizottsági tag 
sürgős intézkedést kért a város 
vezetőségétől oly irányban, hogy 
15—25 évi állami és községi 
pótadómentesség biztosításával 
tegyék lehetővé a bérházak épít
kezését, mert magántőke, köz
intézmények alapitványai, honvéd 
kincstári, M Á V , O T I , M A B I stb. 
közületek, vállalatok addig nem 
építkezhetnek, mig számításaikat 
reálissá nem tesszük. 

Csizy István indítványát 
Hangsúlyozottan szíves f igyel
mébe ajánljuk kormányhatósá
gaink és városunk vezetőségé
nek, mert egy adómentességi 
kadvezmény nyújtás olyan 
adomány, mely ma semmi te
herrel, kiadással nem jár, ellen
ben az építkezések megindulá
sával ma munkaalkalmat, kere
seti lehetőséget ad, holnap a 
családoknak otthont nyújt és rö
vid évtizedek multán komoly 
adóalapot jelent az államnak, a 
városnak. 

Csak ily tervszerű, jövőbelátó in 
tézkedések azonnali foganatosí
tásával mentesül rövidesen K o 
márom a nagylakások igénybe
vétele alól. 

Áramszünet. A Hungária 
Villamossági Rt. 28-án, vasár
nap, reggel 5—12 óráig áram
szünetet tart. 



L e v e n t e 
vasárnap. 

Komárom egyetemes ifjú
s á g a — iskolástól a katsnasorig — 
felsorakozott június 21-én, va
sárnap Komárom városban, és 
az ország legtöbb községében, 
hogy egy évnek katonai jel lem
es testnevelési munka eredmé
nyéről számot adjon és ktdves 
ünnepség rendezésével a társa
dalom figyelmét, szeretetét arra 
a nagyjelentőségű nemzetvédelmi 
intézményre hivja fel, melyet a 
megcsonkitottságunk, a trianoni 
rabságunk katenatiltó, szomorú 
idejében a magyar élniakaris , 
a leleményesség, a nemzeti ön
bizalom, a jövőben vetett hit 
hivott életre. A levente intéz
mény azóta mar harmadik év
tizede ráeszmélteti, neveli ifjúsá
gunkat az ország, a társadalom, 
a nemzet, a kereszt, a hit , az 
erkölcs, a család, az összetartás, 
a bajtársiasság, a munka, az ér
ték és a hagyományok elszánt 
és tudatos védelmére, megedzi 
a magyar fiatalságot a harcra, a 
küzdelemre. 

Komáromban egy „Ifjúsági 
Nap" rendezésével érkeztünk el 
a leventék vasárnapjához. Az 
ünnepi napot a komáromi és 
lévai leventék egyesitett zene
karainak ébresztője vezette be. 

Délelőtt 9 órakor istentisz
teleteken vettek részt a leventék 
vallásfelekezetek szerint az egy
házak templomaiban. 10 órakor 
eskütételre vonultak fel a KFC 
pályára, a levente apródok tet
tek nyilvános fogadalmat a le
venteintézmény mellett az alábbi 
rend szerint: 

Hiszekegy. Előadta a ko
máromi és lévai egyesitett ze
nekar Bethlendi Sándor vezény
lésével. 2. Magyar zászló cimü 
költeményt hatásosan szavalta 
Keszi Jenő levente. 3. ünnepi 
beszédet mondott Tenke Lajos 
ezredes. A levente — hangsú
lyozta — a magyar fiatalság fo
galma. Az erő, a tettrekészség, 
a lovagiasság, a nemes felhevü-

. lés, a magyar önérzet, a jövő 
fogalma. Elérkezett az első világ-
háborura, a sok dicsőségre s 
rámutatott az okokra, melyek az 
összeomlást idézték s a Trianont 
hozta a nemzetnek. Ha annak 
idején is lett volna levente-in
tézményünk, az 1918-as tra
gédia soha nem sulytotta volna 
a nemzetet. Kiépítette a kormány, 
a törvényhozás, a honvédelem 
áldozatok árán a leventeintéz
ményt, hogy soha többé őszi
rózsás forradolom ne érje ha
zánkat. A honvéd ma állja a tü
zet, a vészt, a vihart mindannyi
unkért! A leventének holnap kell 
állnia, fel kell készülnie! 4. Vért 
Vince levente főoktaló felhivá 
sára az apródok fogadalmat tet 

l e k . 5. Lelkes buzdító szavakat 
intézett levente társaihoz az apró
dok oktatéja. 6. Befejezésül az 
egyesitett zenekar a Hymnuszt 
játszotta el, majd díszmenet volt 
a Domány J á n o s téren. 

Az „Ifjúsági Nap" iránti ér
deklődés középpontjában a le
vente sportverseny állt, amelya vár 
melletti pályán délután 3 órai 

•kezdettel zajlott le. n versenyt 
a községi polgári fiúiskola fe
gyelmezett és ügyes szabadgya
korlata vezette be, majd az at
létika minden ágában, továbbá 

ökölvívásban, gránátdobásban 
láthatunk szép eredményeket. A 
sport bemutató ünnepségeket 
táne követte, melyen magyar j ó 
kedvvel középiskolás együtt szó
rakoztak a nép egyszerű gyer
mekeivet. A kitűnő hangulatú 
vigalom záróráig tartott. 

Elért eredmények : 
Ökölvívásban Vészi győz 

(64) Szép Józseffel szemben, (68) 
és Maros—Schwetz (63) döntet
lent ért c l . 

100 m síkfutásban : 1. D ö 
mötör József (12 6), 2. Vaiter 
József (12 8) , 3. Dóczi György 
(131) 

Távolugrásban : 1. Kcszi 
( 5 4 1 ) , 2. Radics (5.39), 3. Vá-
radi ( 5 3 1 ) , 4. Angyal (5.28). 

Magasugrásban : 1. Szobi 
(152), 2. Radics (147). 3. Re
viczky (147). 

Sulydobásban: 1. Dóczi 
(11.59) 2. Szabó (11.16) 3. Haf-
ner (11.14). 

Kézigránátdobásban: 1. Ra
dics (69.80) 2. Reviczky (65.50) 
3. Mauler (60.40) 

4x100 m. váltófutásban : 1. 
Dél levente csapat (47.6) 2. Észak
levente csapat (47.9). 

Utánna a dijak kiosztására 
került a sor. Az atlétika minden 
ágában legtöbb pontot elért Ko
márom-Dél levente csapata vitte 
el, „ T u r u r - s z o b o r vándordíját. 
Érmeket kaptak az első, má
sodik és harmadik helyezettek. 

A levente versenyen igen 
szívesen vettek részt a társada
lom minden rétegéből s féltő 
gondosság minden melegével, a 
nemzeti felemelkedettség minden 
ragyogásával vették körül az i f ja
kat, kik oly kiváló tanújelét adták 

nnak a kötelességtudatnak és 
önérzetnek, aminek minden szi
vet át kell járni. Minden elis
merés a vezetőknek és oktatók
nak, akiknek fáradhatatlan lel
kes munkája sikerre viszi Ko
máromban a levente intézmény 
céltudatos munkáját. 

B a j n o k i m é r k ő z é s . J ú 
nius 28-én, vasárnap délután 5 
órakor a Selyemipari SE csapa
tával mérkőzik a KAC saját pá
lyáján, Komáromujvárosban. 

HÍREK. 
S z e m é l y i hír. Alapy G á s 

pár m. k i r . kormányfőtanacsos 
polgármester folyó hó 27-én 
három heti szabadságra Héviz-
fürdöre utazott. 

Uj vitéz. Magyarország 
Kormányzója, mint a Vitézi Szék 
Főkapitánya rendelete alapján 
Vásárhely Károly polgári iskola 
igazgató, t. főhadnagy a vitézi 
rend kötelékébe lépett. Az uj 
vitéz a héten tette le a vitézi 
esküt vitéz Saly Iván ezredes 
varmegyei vitézi székkapitány 
kezébe. 

Honvédeinkért. A dél
komáromi polgári leányiskola 
1936|37 évben végzett növendé
kei 5 éves találkozójuk alkalmával 
a közebéd költségei megtérítése 
cimen 70 P. 50 f.-t a Vörös 
Kereszt javára ajánlottak fel. — 
A példaadó cselekedetért és a 
szíves adományért ez uton mon
dok hálás köszönetet. Alapy G á s 
pár m. kir. kormányfőtanácsos, 
polgármester, elnök. 

Az uj postapalota épít
kezésének megkezdésével 
megtörtént az első kapavágás. 

Az uj postapalota építkezésének 
előmunkálatai még az elmúlt hé
ten megkezdődtek. F. hó 19-én 
tlajda Jenő városi műszaki ta
nácsos, Varga Géza műszaki 
tiszt segédletével a homlokzat 
alapzatának utcai vonalát kije
lölte és a szintezést elvégezte. 
22-én, hétfőn reggel 8 órakor 
Alapy Gáspár m. kir . kormány
főtanácsos polgármester a vá
ros közönsége, Szegedi József 
postaigazgató, a komáromi pos
tahivatal főnöke, Dorner Pál 
poslafelügyelő, főnök helyettes 
és Blága László posta ellenőr a 
komáromi postahivatal nevében 
és Káldi Barna épitővállalkozó 
megtették az első kapavágást: 
„Isten nevében". Az ünnepélyes 
pillanatot kedves fényképfelvé 
telekkel örökítették meg. Utánna 
teljes erővel megindult az alap
zatok kiásása és a telek felszí
nének szintező munkálatai. 24-én 
szerdán városunkban időzött 
Dávidházy Kálmán az épület ter
vező mérnöke és Borbély Béla 
építészmérnök, a posta vezér
igazgatóságtól, hogy a vállal
kozónak, az építkezésre vo
natkozó szükséges tájékozta
tást a helyszínen megadják. — 
Amennyiben anyaghiány az épít
kezés menetét nem zavarja meg, 
remélhetjük, hogy az épület az 
idén tető alá kerül, a telefon 
berendezés műszaki munkáit a 
tél előtt befejezik s a jövő év
ben teljesen befejezést nyei a 
hatalmas építkezés. 

Komáromi Magyar Asz-
szonytestvéreink. A nyári nap
közi otthon vezetőnői részére 
tartandó 3 napos értekezletet a 
komáromi vármegyeháza köz
gyűlési termében június 29 én 
10 órakor ünnepélyes keretek 
között nyitjuk meg. Felkérjük 
mindazon magyar asszonytest
véreinket, társadalmi különbség 
nélkül, akikben él a magyar 
gyermek s ezeken keresztül a 
magyar haza iránti szeretet, j ö j 
jön el a megnyitásra. Ismerjék 
meg azon lelkes magyar lányok 
szociális munkáját, akik nyári 
vakációjukat feláldozva, kimen
nek a falvakba, s mig a föld-
mives anya a mezőn dolgozik — 
gyermekei jóléte, s az egész 
haza jövője érdekében, — ad
dig szerető édesanyaként ápol
ják, nevelik a falu kicsinyeit. 
Legyen ez a megmozdulás a vá
ros és a falu megértő együttér
zése. Kisérjük figyelemmel a 
gyermekotthonok működését, lá
togassák meg nyaraló helyükön 
a gyermekotthonokat, hogy lássa 
a falu népe az otthon vezetői
nek megbecsülését s a város 
asszonyainak megértő szeretetét 
a falu gyermekei iránt. Megnyi
tásra szeretettel lát mindenkit az 
Egyesült Női Tábor. 

A Felvidéki és Kárpát
aljai Magántisztviselők és 
Alkalmazottak Szövetsége 
480 képviselettel Rimaszombat
ban tartotta első rendes köz
gyűlését. A Szövetségnek a fel
vidéki tisztviselők és magánal
kalmazottak érdekében végzett 
eredményes munkásságáról Fé
nyes Sándor ny. bankigazgató, 
a szövetség agilis elnöke szá
molt be, majd dr . Cselényi Pál 
országgyűlési képviselő a M a 
gánalkalmazotti Kamara mielőbbi 
felállítását sürgette. Teljes elis
meréssel nyilatkozott a Szövet
ség erőteljes működéséről, mely
nek köszönhető, hogy a belügy-

Előfizetési felhívás. 
Mai lapszámunkhoz, mely 

utolsó ez évnegyedben, pos
tautalványt mellékeltünk és 
felkérjük igentiszteit vidéki 
olvasóinkat, hogy a csatolt 
postautalvány felhasználásá
val az előfizetési dijat pos
tán, a t. helybeli előfizetőin
ket pedig, hogy személyesen 
juttassák el kiadóhivata
lunkhoz (Czike P á l és 
T á r s a i k ö n y v k e r e s k e d é s 
K o m á r o m , Mussolini-út 23.) 
hogy a lapot nb. címükre 
akadálytalanul küldhessük. 

Előf izetés i á r a k : 
E g é s z é v r e 8 P. 
Fél „ 4 P. 
Negyed „ 2 P. 

Hazafias tisztelettel . 
az Uj K o m á r o m m e g y e i H i r l a p 

kiadóliivatala 

miniszter a M A B I igazgatósá
gába a Felvidék és Kárpátalja 
képviseletében két tagot kine
vezett. A közgyűlés határozatá
ból folyóan a Szövetség szor
galmazni fogja a M A B I vidéki 
kirendeltségeinek felállítását, a 
szabad orvosválasztás és a meg
felelő gyógyszerellátás megvaló
sítását, a nyugdíj- és aggkoribiz-
tositottak sérelmeinek orvoslá
sát. — A nagyfontosságú ér
dekvédelmi szövetséget munká
jában támogassa minden magán
tisztviselő és magánalkalmazott, 
lépjen tehát be tagul a Szövet
ségbe. Jelentkezni lehet Gruber 
Lőrinc bankigazgatónál (Komá-
romujvárosi Hitelszövetkezet). 

Államsegély népművelési 
közrádiókra. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter jelentős 
összegű államsegélyt juttatott a 
vármegyei népművelési bizottság
nak közrádiókra. Az összegből 
Szend, Keszegfalva-Vágbalpart 
és Vilánypuszta népművelési helyi 
bizottságai részesültek segélyben, 
hogy közrádiót szerezhessenek 
be s annak segítségével még 
eredményesebben oktathassák és 
szórakoztathassák hallgatóikat s 
igy egy pár lépéssel ismét előbbre 
vihessék a népművelés ügyét. 

Kik vesznek részt vár
megyénkből a balatonlellei 
népművelési előadóképző tan
folyamon. A vallás- és közok
tatásügyi minisztérium rendezése 
és vezetése mellett országos 
népművelési előadóképző-tanfo
lyam nyújt Balatonlellén június 
18-tól július 9-ig melyen Ko
márom város népművelési b i 
zottságától a következő tanerők 
vesznek részt: Gruber Mária, 
Tarr László és Tótik Lajos, Ko
márom vármegye népművelési 
bizottságától pedig : Dorna Ilona 
Szentmihályfa-Ujfaluról, Ungvári 
Irén Tatabányáról, Szeifert Hilda 
Tatabányáról, Berki Ernő Tata
bányáról, Dombi Imre Felső-
galláról, Kálovits Imre Mocsáról 
és Váczy József Perbetérői. A 
tanfolyam célja a külföldi sza
badidő-mozgalom megismerte
tése és viszonyaink közé való 
átültetése. 

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



Felülvizsgálják a g é p j á r 
müveket. A közúti forgalomban 
résztvevő gépjármüveket honvé
delmi és közlekedésrendészeti 
szempontból július 1-töl 31-ig 
bezárólag újra felülvizsgálják. 

FILMSZÍNHÁZ 
K o m á r o m . Kun Miklós-u. 1 ! . 

Telefon 470. 
Jun. 27-én, szombaton 1 2 7 és 
1|29 órakor, jun. 28 án. vasárnap 

2, 4 l :\ 1 2 7 és l 2 9 órakor 

A z u j s e r i f f 
Tom Tyler bravurfiimje 

és egy kedves francia vígjáték 
Kedélyes száííöda 

Június 29 én, Péter és Pálkor 
215, 415, 1 2 7 és l | 2 9 órakor 

jun.30-án, kedden 1|27 és l 2 9 - k o r 

o » c s e n g ő 
Nagy magyar bűnügyi vígjáték. 

Ü F A híradó. 
Jun. 1, 2, 3-án, szerda, csütörtök, 

pénteken l | 2 7 és 1 - 9 órakor 

L á n g o k 
Magyar híradó. 

A 2 órai előadások olcsó hely
árral 20—70 fillérig. 

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

kezdése előtt 1 órával. 

Komárom thj. szab. kir. város 
adóhivatala. 

82 1942. sz. 
Hirdetmény. 

Az 1942. évre kivetett általános 
kereseti adó kivetési lajstromok a vá
rosi adóhivatal helységeben f. évi j u -
nus 30-tól kezdödőleg július 14-ig 
közszemlére kitétettek. 

Értesítem az adófizető polgáro
kat, hogy a lajstromot mindenki meg
tekintheti és a mások adójára vonat
kozó Írásbeli észrevételeit legkésőbb f. 
év július hó 29-ig a m. kir. adóhiva
talnál benyújthatja. 

Komárom, 1942. június 24. 
Dr. Béiteky Gyula s. k. 

v. tanácsnok, 
A kiadmány hiteléül: 

Neuwirth 
kiadó. 

C s a l á d i h á z 
eladó, 2 szoba, összes mellék
helyiségekkel, 250 négyszögöl 
telekkel, Komárom (dél) Madách 
Imre u. 18. Érdeklődni lehet: 
Dunaalmáson, a strandfürdő 

pénztáránál. 

H á z h e l y e i ! 
az uj ka». 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. 

A Komárom-óvárosi kir. járásbiróság. 
B. 1112211942—19. szám. 

A Magyar Szent Korona 
nevében ! 

A komarom-óvárosi kir. járás
biróság mint büntetőbíróság rágalma
zás vétsége miatt Balogh Miklós ellen 
indított bűnügyben nyilvános tárgyalás 
alapján meghozta a következő 

Í t é l e t e t : 
Balogh Miklós vádlott 45 éves 

r. kat vallású, komáromi születésű és 
lakos, magyar állampolgár, házas, 4 
gyermek atyja, asztalos és fakeres-
kedő, katona volt, vagyona nincs, bű
nös az 1914 : X L I . t. c. I . §-ába üt
köző és az 1914 : X L I . t. c. 3. § . má
sodik bekezdésének I . pontja szerint 
minősülő rágalmazás vétségében. 

A kir. járásbíróság ezért Balogh 
Miklós vádlottat az 1914: XLI . t. c. 3. 
s'-ának második bekezdése alapján a 
Btk 92. §-ának alkalmazásával, a I I . 
Bn. 3. 5. és 6 §-ainak felhívásával 100 
(szár.) pengő pénzbüntetésre ítéli. 

A pénzbüntetés végrehajtását az 
1908:XXXVI. tc. (Bn.) 1. §-a és az 
11.30: XXXIV. tc. (Te.) 124. tj-a alap
ián három évi próbaidőre felfüggeszti. 

A pénzbüntetést behajthatatlan
sága esetére a I I . Bn. 8—10 §-ai alap
ján 5 pengőnként egy napi összesen 
20 napi fogházra kei! átváltoztatni. 

A pénzbüntetést az ítélet végre
hajtását elrendelő határozat jogerössé-
gének közlésétől számított 15 nap 
alatt kell végrehajtás terhével a 108-807. 
szamu posta takarékpénztári csekk
számlára (Igazságügyi minisztérium 
Büntetéspénzek bevételi számlája, Bu
dapest) az 1892: XXVII. tc. 3. §-ában 
meghatározott célra megfizetni. 

A vádlott a Bp. 480. §-a értel
mében köteles az ezután esetleg fel
merülő búiügyi költségeket az állam
kincstárnak megtéríteni, de e költsé
geket a kir. járásbiróság az 1890: 
XLIII. tc. 4. §-a alapján egyelőre be-
hajthatatlanoknak nyilvánítja. 

Köteles a vádlott a Btk. 480. 
§-a értelmében dr. kismarjai Kun 
Árpád ügyvéd főmagánvádlónak 5 P 
lerótt bélyegilleték fejében 5 P-t az 
az ítélet jogerőre emelkedésétől szá
mított 15 nap alatt végrehajtás terhé
vel megfizetni. 

Az 1940: XXXVII. tc. I . §-ának 
2. pontja alapján a kir. járásbiróság 
kimondja, hogy ezen ítélés nem vonja 
maga után azokat a hátrányos jogkö
vetkezményeket, melyeket a büntető
törvényeken kívül fennálló jogszabá
lyok a büntető ítélethez fűznek. 

Az 1914: XLI . tc. 28. §-ban fog
laltak értelmében elrendeli a bíróság, 
hogy az ítéletet az ítélet indokolásával 
együtt a Komáromban megjelenő „Ko
máromi Lapok" és „Uj Komiromme
gyei Hirlap" ciinü időszaki lapokban 
vádlott a saját költségén tétesse közzé 
a jogerős itelet kézbesítésétől számított 
30 nap alatt. A kir. járásbiróság egy
ben az ítélet egy példányát a Komá
rom thjf. szab. kir. város polgármes
terének, mint a Komárom thjf. szab. 
kir. város közigazgatási bizottsága el
nökének megküldeni rendeli. (3p. 108. §.) 

Vagyoni kárt vádlottal szemben 
a kir. járásbíróság nem állapit meg. 

I n d o k o l á s : 
Dr. kismarjai Kun Árpád ügyvéd 

fömagánvádló vádat emelt Balogh Mik
lós vádlott ellen a Bv. 1. §-ában üt
köző és a Bv. 3. § második bekezdé
sének 1. pontja szerint minősülő rá
galmazás vétsége miatt, melyet vele 
szemben vádlott azáltal követett el, 
hogy Komáromban 1941. évi szeptem
ber hó 9. napján a városi székház ta
nácstermében megtartott közigazgatási 
bizottsági ülésen eszközölt felszólalása 
alkalmával fömagánvádlóról azt állította, 
hogy a közigazgatási hatóságok által 
egy jogerősen internált és különböző 
nemzet ellenes bűncselekmények elkö-

ki R á n d u l j o n 
Dunaalmásra. 
Kénes strandfürdő Hőfoka 26 C. 
Az ujonan épült szállo

dában folyóvíz. 

vetésével terhelt Weimann nevtt ne-
mesócsai zsidót 2000 P júdás pénz el
lenében megszöktetett, ez által a ma
gyar hatóságok büntetése aló! kivonta, 
mely cselekménye főmagánvádlónak 
nem méltó keresztény magyar ember
hez, keresztény magyar ügyvédhez. Bár 
vádlott beszédében előszói fömagán
vádló nevét kifejezetten nem említette, 
csak ügyvédi irodát emiitette, mégis 
ismételt kérésre főmagánvádlót nevén 
megnevezte és a cselekmény elköveté
sét ezáltal fömaganvádlóval hozta kap
csolatban. 

Vádlott a vádtárgyává teít bűn
cselekmény elkövetését lényegében be
ismerte, de tagadta bűnösségét. Védel
mére felhozta azt, hogy egy Weimann 
nevü nemesócsai zsidó, akit a közigaz
gatósági hatóságok magyar nemzetel
lenes cselekményei miatt internálni 
akarlak, tényleg megszökött, megszo
kásé pedig úgy történt, hogv az inter
nálásának leendő foganatosítása nap
ján fömagánvádló rodájábó! bizalmas 
telefonértesítést kapott az internálásra 
vonatkozólag és ezért még idejében 
megszökhetett, illetőleg ezáltal szöktet
ték meg. Ezért fömagánvádlóra sértő 
felszólalását a közérdekében hazafias 
érzésétől indíttatva tette meg, ennek 
alapján kérte védelmére a valódiság 
bizonyításának elrendelését. 

A kir. járásbíróság a főtárgyalás 
adatai, nevezetesen vádlott előadása és 
a kihallgatott tanuk vallomása, továbbá 
a megszökött Weimann Miklósra vo
natkozó közigazgatási iratok betekin
tése folytán a következő tényállást 
állapította meg és vette bizonyítottnak. 

A vádlott a fentebb megjelölt 
közigazgatási bizottsági ülésen a fel
szólalásában lényegében valóban hasz
nálta a vád tárgyává tett kifejezéseket 
és azt olyan értelemben használta, 
hogy a jelenlevők közül mindenki csak 
fömagánvádlóra illetőleg irodájára ért
hette, sőt a közigazgatási bizottsági 
ülés lefolyását közlő két komaromi 
helyi lap is megemlékezett erről a fel
szólalásáról. A vád tárgyát képező 
tényállás Alapy Gáspár, Surányi Fe
renc, mint a vád tanúi és dr. Hidvéghy 
János, Nehéz Ferenc és Szendrey Sán
dor, mint a védelem tanúi is a vallo
másukban egymást kiegészítve megerő
sítették. Ezzel szemben vádlott javára 
elrendelt valódiság bizonyítás csak a 
következő ténymegállapításokat pro
dukálta: 

Weimann Miklós nemesócsai meg
szökött zsidó szökése idejében föma
gánvádló' Erdélyben tartózkodott a 
szabadságát töltve és ezalatt dr. Ká
das Tibor ügyvédjelölt helyettesítette. 
Fömagánvádló képviselte előzőleg Wei-
mannt egy ügyben, melyet befejezett. 
Ezután megbízást adott főmagánvádló
nak. hogy a feleségének első házassá 
gából kereszténynek született 3 kis
korú gyermeke ügyében, akiket ő 
tart el, az árvaszéknél járjon el, to
vábbá amennyiben lehetséges, szerez
zen számára állampolgárságot, mert a 
közigazgatási hatóságok által már eyy 
évvel ezelőtt kitoloncolásia lett ítélve, 
mely kitoloncolás azonban tekintettel 
a 3 keresztény és magyar állampolgár
ságú gyermekre, egy évre felfüggesz-
tetett. Weimann szökésének napján dr. 
Kádas Tibor felhívta telefonon Wei-
mannt és közölte vele, hogy a keresz
tény kiskorúak ügyében eljárt az árva
széknél, a kitoloncolása ügyében pedig 
nem sikerült eredményt elérni. Majd 
mikor Weimann az irodába be
jött dr. Kádas Tibor a megbízást Wci-
mannak visszaadta azzal, hogy az ál
lampolgárságot nem tudja részére meg
szerezni, sem pedig a kitoloncolásra 
vonatkozólag további haladékot kiesz
közölni. 

Vádlott javára elrendelt valódi
ság bizonyítás vádlott érdekében tehát 
nem tudta azt bebizonyítani, hogy 
Weimann Miklóst fömagánvádló szök
tette volna meg, azt se tudta bebizo
nyítani, hogy fömagánvádló irodája 
szöktette volna meg, sőt a tanuként 
kihallgatott dr. Kádas Tibor vallomásá
ból kitünőleg ez Weimannak a meg
bízást visszaadta és mivel az ö ügyét 
elintézni nem lehetett, ellenszolgálta
tást sem kapott, mely ténvt dr. Geőbel 
Károly tanuk vallomása 'is megerősí
tett. Dr. Kádas Tibor cselekménye az 
ügyvédi rendtartasb-.il foglaltaknak 
minden tekintetében megfelelt és nem 
sértette semmivel sem" a keresztény 
ügyvédi etikát Nem tudta vádlott be
bizonyítani azt sem, hogy Weimann 
Miklóst 2000 pengő ellenében szöktet
ték volna meg, azonkívül nem is in
ternálásról volt ebben az ügyben szó, 
hanem egy évvel előzőleg már elren
delt kitoloncolás foganatosításáról. 

Azt a tényt azonban bebizonyí

totta vádlott, hogy a bizonyos Wei
mann Miklós nemesócsai zsidó való
ban megszökött és pedig azon a na
pon, melyen dr. Kádas Tibor tanú 
telefonon beszélt vele,. továbbá dr. 
Geőbel Károly tanú vallomása szerint 
egy minden tekintetben kifogás alá 
eső és a magyar érdekekre felette ár
talmas egyén volt, ezért vádlott érte
sülve erről, cselekményéi a rendelke
zésére álló adatok alapján hazafias ér
zéseitől fűtve a köz érdekében követte 
el, abból a célból, hogy a jövőben az 
ő elképzelése szerinti ilyen hasonló 
e?etek ne fordulhassanak elő és ma
gyar keresztény ügyvédek ne képvisel
jenek ilyen zsidókat, — csak hogy 
ennek az esetnek az ő rendelkezésére 
álló és a tudomására jutott adatai 
alapján jóhiszemű, de téves következ
tetése folytán követve el a vádtárgyává 
tett bűncselekményt, ezzel egy "köz
tiszteletben álló magyar ügyvédet rá-
galmazott meg. 

Minthogy vádlottnak a fenntebb 
részletezett cselekménye kimeríti a Bv. 
I §-ába ütköző és a Bv. :s. §. máso

dik bekezdésének 1. pontja szerint 
minősülő rágalmazás vétségének tény-
álladéki elemeit, mert nyilvánosan dr. 
Kun Árpád ügyvéd fömagánvádlóról, 
illetőleg annak irodájáról mások előtt 
oly tényt állított, mely valóság eseté
ben fömagánvádló ellen a bűnvádi és 
fegyelmi eljárás megindításának oka 
lehet és őt közmegTetésnek tenné k i , 
ezért vádlottat vele szemben beszá
mítást kizáró és büntethetőségét meg-* 
szüntető ok hiányában éhben bünösrek 
kimondani és megbüntetni keilett. 

A bíróság a büntetés kiszabás
nál enyhítő körülményként mérlegelte 
vádlott büntetlen előéletét, beismeré
sét, családos voltát, valamint azon kö
rülményt, hogy a bűncselekmény elkö
vetésekor hazafias érzésétől indíttatva 
a köz érdekében szólalt f i i , súlyosító 
körülményt pedig nem észlelt, azért az 
enyhítő körülmények nagy számára és 
nyomatékára való tekintette! a Btk. 92. 
§-át alkalmazva vádlottal szemben 
csupán a vagyoni es kereseti viszo
nyainak megfelelő pénzbüntetést álla
pította meg. 

A Bn. 1. §-át alkalmazva a bün
tetés végrehajtását a bíróság azért 
függesztette fel, mert a vádlott nem 
rosszhiszeműen követte el cselekmé
nyét, továbbá mivel a büntetés felfüg
gesztésétől vádlott jövőbeni magatar
tására vonatkozólag kedvező hatást 
is várt. 

A bíróság a vádlottat a bünte
téséhez fűződő hátrányos jogkövetkez
mények alól azért mentesítette, mert 
vádlott cselekménye a köz erdekében 
eszközölt eljárása folytán erkölcsi szem
pontból menthető és vádlott egyénisé
gére való tekintette! róla feltételezhető, 
hogy a jövőben nem követ el bűncse
lekményt és sem a jogrend védelme, 
sem a sértettnek nyújtott elégtétel nem 
indokolja azt, hogy vádlott a büntetés
hez fűződő káros jogkövetkezmények 
súlyos terhét viselje. 

Az ítélet egyéb rendelkezései az 
ott felhívott törvényszakaszokon ala
pulnak. 

Komárom-óváros, 1942. évi má
jus hó 7. napján. 

P. H. Batco Miklós s. k. 
kir. járásbiró. 

Ez az ítélet jogerős. 
Balco Mik .ós kir. járásbiró s. k. 
Dr. Mikes István jegyzőkönyvvezető. 

A kiadmány hiteléül: 
P. H. Olvashatatlan aláírás 

irodavezető. 

B a l a t o n a l m á d i b a n 
az Orsz. Ref. Tanítóegyesület 

üdülőházában 
napi penzióár 6.30-7.50 P. 

Felvilágosítással szolgál a 
felügyelőség. 

Felelős kiadó : 
CZ1KE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezs^ 
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