
H a z a t é r ő h o n v é d e i n k e t 
a Klapka t é r e n ü n n e p é 
l y e s e n f o g a d j a K o m á r o m 

k ö z ö n s é g e . 
A városi kisgyűlés április havi ülése. 

Komárom Ihj. sz. kir. vá
ros törvényhatóságának kisgyil
lése vitéz Nagy Nándor főispán 
dnöklésével április 13-án tartott 
rendes havi ülést. 

Napirend előtt a főispán 
meleg szavakkal emlékezett meg 
Zsindely Ferenc kereskedelmi 
miniszterré történt kinvezéséről . 
Meleg szavakkal méltatta ér
demeit, kiváló képességét, me
lyek hivatottá tették az uj, ma
gas méltóságra, az országveze
tésre. Mi komáromiak különös 
örömmel tekintünk a kinevezés 
alkalmával nevesföldink, Komá
rom harmadízben megválasztott 
országgyűlési képviselőjére, mert 
azt a kimagasló féifit látjuk a 
miniszteri székben, aki halhatós 
támogatását , nagy jóindulatot 
mindig és mindenkor éreztette 
velünk és városunkkal. Nagy 
örömmel és igen nagy bizalommal 
tekint a kisgyűlés Bornemissza 
Géza az uj iparügyi miniszter 
felé is, mert ő is mindig nagy 
jóakarattal volt Komárom város 
l iánt . 

A kisgyűlés dr. Zsindely 
Ferenc kereskedelmi és Borne 
misszu Géza iparügyi minisztert 
táviratban üdvözölte. . 

Lelkesen ünnepelte a kis
gyűlés Alapy Gáspár polgármes
tert, hogy a belügyminiszter vég
legesítette ál lásában. 

Javasolja a kisgyűlés a 
közgyűlésnek, hogy tegye magá
évá Kassa és Győr Ihj. sz. kir. 
városok átiratait s hasonló szel
lemű feliratban kérje a kormány
zattól az átvonulási szállások 
t ; iv»'i dijának a kincstár ter-
Jiwc- kswtóutfyál tálasat, i I let ve 
a i: ..házi főtisztek magasabb 
f i / e t é s i osztályba sorolását, mint 
a közigazgatás egyéb s tá tusában 
az rendszeresítve vau. Javasolja 

továbbá, hogy a törvényhatóság 
alakítsa ujja a kereskedelmita -
nonciskola fel ügyelőbizottságát 
és az iparostanonciskola bizott
ságát . 

TudomásuJvenr. i kéri kisgyűlés 
zsirszükséglet biztosítás céljaira 
kiutalt 200 000 P. kanntmenles 
állami kölcsön felvételét, vala
mint a mezőgazdasági termény
lopások tárgyában kiadott föld-
mivelésügyi miniszteri rendeletet. 
A kisgyűlés hálás köszönetet 
szavazott dr. Cserzy István min. 
o. tanácsosnak a 200 (!00 P. 
kamatmentes kölcsön kieszköz-
léséétt. Végül elfogadásra ajánlja 
a közgyűlésnek a foglalkozást 
közvetiiö és cselédszerző üzle
tekre-, valamint a lófogatu bér
kocsiipar gyakorlására vonatkozó 
szabályrendeleteket, továbbá a 
Viz és ö s z u t c i szabályozási , áz 
Igmándi ut rendezési terveket. 

A kisgyűlés llaincz Anial 
műszaki altisztnek 10. Svfler 
József irodakezelőnek 4 heti be
tegszabadságot engedélyezett, 
Telkes Miksa illetménye tárgyá
ban beadott kérelmet jogalap 
hiányában elutasította a kisgyű
lés. A városi főügyésznek szer
ződések készítéséért a beszedett 
dijakból 100 P-t rendelt kifizetni, 
Komáromi Viktor köfaragömes-
tert megbízta, hogy 568 P költ
séggel r,7 Aranyember síremlé
ket hozza rendbe, 1000 P sza
vazott meg a világháború hősei
nek és Mátyás király emlékének 
emléktáblával leendő megörökí
tésére. 

ő r ö m m e l és rtágy lelke
sedéssel vette tudomásul a kis
gyűlés a polgármesteri bejelen
tést, hogy a keleti harctértől ha-
Mttéthek a komáromi he'vnrsí? 
katonai alakulatai. A In.:átérő 
ftősdk tiríére a város közön

sége a pályaudvart. feldíszítette, 
derék fiainkat Ünnepélyetek fogja 
fogadni. Mivel a pályaudvar 
n a g / o b b s z a b á s u fogadtatásra 
nem aikalmas, azért az érkező
ket a pályaudvaron csak szű
kebb körben hivatalosan fogad
ják s a komáromi honvéd állo-
inásparancsnoksággal megegye -
zőleg az ünnepélyes fogadtatást 
p megérkezést követő vasárnapon 
a Klapka-téren rendezik meg. A 
fogadtatás költségeinek fedezé
sére felhatalmazást adott a kis
gyűlés a polgármesternek. 

Néhány telekvételi, nyugdíj 
és kegydij ügyben hozott még 
határozatot a kisgyűlés, majd el
határozta, hogy a közellátás cél
jaira személygépjármüvet vásárol. 
A Vártüzér és a Török Ignác 
utca sarkán egy földalatti illem
helyet épit 11.500 P. költséggel, 
a Palkovich Diákmenzának viz-
dij törlést enged s csak az 1200 
kbm -en felül elhasznált víz után 
szed vízdíjat. A gimnázium torna
iéi mének építési költségeinek el
számolásánál ái különbözet cimen 
Komáromi Kálmán építőmester
nek 15 860 84 P., Petöcz János 
asztalosmesternek 1004.40 P, 
Dosztál és Beck szerelési vállal
kozó cégnek 2765 36 P, kártala
nítási Összeget kifizet, Surányi 
Ferenc apátplébános indítvá
nyára a Koppánmonostoron fel
építendő templom céljaira városi 
hozzájárulás cimén 6 éven át évi 
5000 P-t folyósít 1944. január 
1-től. Elrendelte a Deák Ferenc 
utcai Dékány féle ház kisajátítá
sát utca rendezés céljaira és 
Királyi Miklós indítványára a 
Vármegyeház- utca és Kórház 
utca sarkának átépítését a köz
forgalom veszély telenitése okából. 

Nagy elismeréssel adózott 
a kisgyűlés a polgármesternek a 
prgy pénzügyi tan/akcióért, hogy 
a várost mentesítette minden 
leül földi adóságtól, sikerrel kö-
tött egyezséget a Légióbank
kal, ami ujabb 60.000 P. me'g-
t-'.karitávt jelent a városnak. A 
polgármester négy év alatt ösz-
szesen tehát 1.371.199 P 80 f. 
1-üiföUb t a r o z á s t rendezett, mi
közben 3.13 359 P 76 f. megfej 
Iwtritást eit el. A legnagyobb I 
keS7Si-«gel fogadta el rí VO:t CS. ' 

és kir. gr. Radetzky nevét viselt 
5. huszárezred emlékműbizott-
sagának 2.500 P. alapítványát, 
A szegénysorsu halottak elté-
metési diját felemelte, az árva
házi gyermekek eltartási diját 
fejenkint és naponkint 1.50 pen
gőben állapi:otta meg. 

Végül a jövő évi költség
előirányzatát tárgyalta le a kis
gyűlés. Friedrich János számv. 
főtanácsos előterjesztésére hoz
zájárult a kisgyűlés, hogy az 
egyes alapokon mutatkozó h i 
ányok rendeztesse és elfogadta 
a háztartási-, viz- és csatornamű 
alap 1943. évi költségvetését 
pótadó emelése nélkül. 

Közigazgatási bizott
sági ülés a városházán. 

Április 13-án délután ren
des havi ülést tartott Komárom 
thj. sz. kir. város közigazgatási 
bizottsága vitéz Nagy Nándor 
főispán elnöklésével. 

A város március havi köz
igazgatására vonatkozó polgár
mesteri jelentés örömmel szá
mol be, hogy a Kormányzó Ur 
Őfőméltósága dr. Zsindely Fe
renc m. kir. miniszterelnökségi 
államtitkárt, városunk déli ré
szének és gesztesi járásnak or
szággyűlési képviselőjét rh. kir. 
keieskedeltm- és közlekedés
ügyi miniszterré nevezte k i . A 
kinevezés hirét a városban val
lás- és társadalmi osztályra való 
külömbség nélkül mindenki 
örömmel fogadia nemcsak azért, 
mert a kitüntetett Komárom köz
szeretetben álló fia, hanem azért 
is, mert veié az ország keres
kedelmének és közlekedésének 
legfőbb irányítása fémjelzett po
litikus kezébe került. Az uj mi
nisztert kinevezése alkalmával 
a város közönsége nevében pol
gármesterünk táviratilag , üdvö
zölte. 

Győr thj. szab. kir. város 
március 6-án ünnepelte a sza
bad királyi városi privilégium, 
adományozásának 200 eves év
fordulóját. A város disz-kozgyü-
lésén Komárom város képvise
letében polgármesterünk meg-
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V á s á r o l j u n k m 
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Köftíárom. Mussolini-út 19. 

Tagja inknak 
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adunk. 
Lecvcí laffunk ! 

ELŐFIZETÉSI AR 
Egész évre 8 P. I Negyedévre 2 P. 
Félévre 4 P. | Egyes szam ara 20 fi l l . 

Megjelenik minden szombaton. 

Felelós szerkesztő: 

P A T H Ó GYULA 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komarom, M assolini-tit 23. Telefon 481. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 



LőwybutoráruházGyőr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

jelent és a jubiláló város kö
zönségét üdvözölte. 

A március 15-i nemzeti 
ünnepünket az előző évek ün
nepségeit meghaladó fénnyel ün
nepelte meg a város. 

A dunántúli református 
egyházkerület március 24-én 
Pápán iktatta be a püspöki 
székébe Győry Elemér református 
püspököt A beiktató egyház
kerületi közgyűlésen, valamint a 
a püspökké szentelő ünnepi is
tentiszteleten a város képvisele
tében polgármesterünk dr. Csu
kás István főjegyzővel jelent meg, 
résztvettek a törvényhatóságok 
tisztelgő küldöttségében. 

Örömmel jelentette, hogy a 
város tartozásainak rendezése 
során olyan értelmű egyezséget 
kötött a Legio bankkal, hogy 
330.000 P. lefizetésével az in
tézetnek 390 035 P-1 kitevő kö
vetelése teljes kiegyenlítést nyert, 
ami 60035 P. engedménynek 
felel meg. Ennek a követelésnek 
a kiegyenlítésével a város ösz-
szes külföldi tartozása rendezést 
nyert. 

jelentette, hogy a magy. 
kir. belügyminiszter a város pol
gármesterévé kinevezte. 

A nép- és családvédelmi 
alap és vele kapcsolatban a Vá
rosi Közjóléti Szövetkezet a ren
delkezésére álló anyagi eszkö
zökhöz mérten folytatta szociális 
munkáját. 

A város közellátásában lé
nyeges zavar nem volt. A hus-
hiány okozta panaszokat a hus 
jegyek bevezetésével kívánja 
po lgá rmeshrünk orvosolni. 

A bizottság egyhangúlag 
vette tudomásul a jelentést. 

Ungvár thj. város átiratát 
magáévá tette a bizottság s az 
5—100 holdas zsidóbirtokok 
juttatása tárgyában hasonló szel
lemű feliratban kérni fogja, 
hogy a vitézi renddel egyenlő 
elbírálásban részesüljenek az 
arra érdemesült hadirokkantak, 
tűzharcosok, valamint nemzet
védelmi kereszt tulajdonosok, 
akik az ország elszakított ré
szein a megszakítás ideje alatt 
a magyarság szempontjából je
lentős munkát végeztek, vagy 
akik az elszakított területek 
visszaszerzésében érdemeket sze
reztek. 

Az ülés további folyamán 
a bizottság minden hozzászólás 
nélkül egyhangúan vette tudo
másul az árvaszéki elnök, a m. 
kir . pénzügyigazgató, a kir. 
ügyészségi elnök, a tiszti főor
vos, a kir. tanfelügyelő, a gaz
dasági felügyelő és a m. kir. 
föállatorvos havi jelentéseit. 

A bizottsági ülés után az 
egyes albizottságok üléseztek 

A helyi vonatközlekedés megjavítását 
kéri a közigazgatási bizottság. 

A közigazgatási bizottság április havi ülése. 

Használjon hadigondozási 
bélyegeket, ezzel honvédeink ár
váin segit. 

Komárom vármegye köz
igazgatási bizottsága ápii l is havi 
rendes ülését kedden, f. hó 
13-án délelőtt tartotta vitéz Nagy 
Nándor főispán elnöklésével. 

Az alispáni jelentés beszá
molt a bensőséges ünnepségek
ről, melyeket vármegyénk terü
letén minden községben ren
deztek a szabadság nemzeti ün
nepén. Számot-adott Kocs, Tata, 
Vértesszöllős községekben nagy 
sikerrel zárult tanfolyamokról. 
Vé^ül a közellátás, közbizton
ság, közigazgatás ügymenetéről 
tett jelentést. 

Az alispáni jelentés kap
csán Bittó Kálmán a vágómarha 
igénybevételének igazságos vég
rehajtását szorgalmazta, gróf Es
terházy Móric hasonló ügyben 
szólalt fel, majd a császár— 
bokodi útjavítás lassúságát k i 
fogásolta. Vitéz Ordódy István a 
a népruházati akció ujabb meg
indítását kérte és felhívta a ha
tóságok figyelmét egyes falusi ke
reskedő mai tűrhetetlen maga
tartására, (pl. lámpaüveg vásár
lását lámpa megvételéhez kötik.) 
A felszólalásokra Reviczky Ist
ván alispán adott megnyugtató 
választ, a visszaélésekkel szem
ben kellő intézkedések megté
telét szorgalmazni fogja. 

Boncz Nándor dr. árvaszéki 
elnök a várhatóvasuti menetrend
változással kapcsolatban kérte, 
hogy Komárom—Székesfehérvár, 
illetve Kisbér—Bánhida között 
közlekedő vonatok közvetlen 
csatlakozása és kedvezőbb be
állítása érdekében járjon el a 
bizottság. Az indítványt, vala
mint Péntek Pálnak a kisgyülé-
sen elhangzott Komárom—Ács 
közötti vonatközlekedés meg
javítása tárgyában tett javasla
tot a bizottság magáévá tette és 
elhatározta, hogy javaslatával a 
Máv. igazgatóságot megkeresi. 

Dr. Vidáts János pénzügy
igazgató helyettes az adóügyek 
kedvező állapotáról tett jelentést. 

Dr. Székelyhidy György 
tiszti főorvos a vármegye egész

ségügyi á l lapotát kedvezőnek 
mondotta. Az elmúlt hóban a 
születések száma 528 volt, az 
elhaltaké 302, természetes gya
rapodás 213 fő. 

Dr. Imreh Géza ügyészségi 
elnök jelentéséhez szólva dr. 
vitéz Hunyady László vm.-i fő
jegyző azt kérte, hogy az elő
állított kóborcigányok fertőtle
nítését az ügyészség eszközölje. 
A kérés teijesilését az ügyész
ségi elnök megígérte. 

Dr. Kónya István tanügyi 
fogalmazó jelentette, hogy a ta
nítás a bevonulások ellenére is 
zavartalanul folyik, a leánylevenle 
vezetői kiképzés céljából a ta
nítónőket nyári szünetben taii-
folyamra hívják be. Dr. üeme 
Sándor észrevételezte, hogy min
den társadalmi és hazafias moz
galomban igénybe veszik a tan
erőket, de díjazást nem adnak. 
Megfelelő díjazásról való gon
doskodás céljából abizottság fel
iratban fordul a VKM-hez. 

Dr. Deme Sándor műszaki 
tanácsos az államépitészeti hi
vatal egy havi nagy munkájáról 
adott tájékoztatót. A jelentés 
kapcsán vitéz Ordódy István a 
Zsitva hidak építésénél kéri fi 
gyelembe venni a sekélyjáratu 
hajók közlekedésének lehetősé
gét, Bittó Kálmán pedig sür
gette, hogy a nagymagyari komp 
iielyett a Kisduna-hidja építtes
sék fel. Dr. Deme Sándor adott 
a felszólalásokra érdemleges 
megnyugtató választ. 

Pünkösdi Pál gazdasági 
felügyelő havi jelentését egy
hangúlag tudomásul vette a b i 
zot tság. 

Dr. Bajor László m. kir . 
föállatorvos a vármegye állat
egészségügyéről és az állatösz-
szeirásról számolt be, majd 
Reviczky István alispán felkéré
sére a bika-alap állásáról és az 
állatösszeirás helyességéről adott 
részletes megnyugtató tájákoz-
tatást. 

A bizottság ülése után az 
albizottságok üléseztek. 

10.000 P. kamatmentes kölcsönt ad a vármegye 
tisztviselőinek közellátási beszerzésekre. 

Vármegyei kisgyűlés április havi ülése. 

Komárom vármegye kis-
gyülése vitéz Nagy Nándor fő
ispán elnöklésével április 13 án, 
kedden délelőtt tartotta rendes 
havi ülését. 

Napirendje elölt a főispán 
megemlékezett Zsindely Ferenc 
miniszterelnökségi államtitkai ke
reskedelem- és közlekedésügyi 
niszterré történt kinevezéséről. 
Örömmel fogadta Komárom vár
megye közönsége a kinevezést, 
— mondotta a főispán —, mert 
az uj miniszter ebben a várme
gyében kezdte meg működését 
s Komárom vármegye ügyét, 
érdekét mindig és mindenekelőtt 
a szivén viselte. Javaslatára a 
kisgyűlés táviratilag üdvözölte 
Zsindely Ferenc minisztert s b i 
zalmáról biztosította. Ugyancsak 
üdvözlő táviratot küldött Bor

nemissza Gézának, az uj ipar
ügyi miniszternek. 

Ugyancsak napirend előtt 
szólalt fel Péntek Pál kérte 
a kisgyülést, tegyen lépéseket a 
Máv. üzletigazgatóságánál a 
helyi vasúti személyforgalom 
megjavítása érdekében. Indítvá
nyára kérni fogja vármegye a 
Máv. igazgatóságától, hogy az 
Ács felé közlekedő és Komárom
ból délután fél 3 órakor induló 
gyorsvonatnak feltételes megálló 
ál lomása legyen Ács, a Komá
rom—Ács között közlekedő is-
iskolavonatot minősítsék át mun
kásvonattá, mert ez esetben az 
iskolai szünnapokon is közleke
dni fog a helyi vonat. 

Napirend során a kisgyű
lés jóváhagyta a pozsonyeper-
jesi révhez tartozó ingatlanok 

megvételét s hozzájárult ahhoz, 
hogy a községi jegyzők és kör
jegyzők által végzett magánvizs
gálatokról és azok díjazásáról 
szóló szabályrendeletet m ó d o 
sítsák. Ennek értelmében a 
dijakat 30 százalékkal felemelte. 

A háborús közellátási v i 
szonyok kényszeiitették a vár
megyei tisztviselőket, hogy be
szerzési ügyeiknek intézésére 
központi szervet létesitsenek. A 
beszerzési csoport kérelmet 
nyújtott be a vármegyéhez 10.000 
pengő kamatmentes kölcsön fel
vételére. A kölcsönt a kisgyű
lés megszavazta olyan értelem
ben, hogy az egyes tisztviselőkre 
eső kölcsönösszeget azok fize
téséből egy éven belül havonta 
levonják. 

A kisgyűlés dr. Szemes Ig 
nác vm. aljegyző betegszabad
ságát meghosszabbítot ta , Nyá-
rasd községnek hídépítési se
gélyt adott, Naszvad, Naszály, 
Nyékvárkony községekben a se-
gédjegyői, irnoki, dijnoki állá
sokat átszervezte és több köz 
ségi határozatot vizsgált felül. 

Szeretetvendégség 
A délkomáromi ref. Nőegye-

sület f. hó 11-én, vasárnap dél
után 6 órai kezdettel szépen si
került és igen látogatott szeretet-
vendégséget rendezett az Óvoda 
helyiségeiben. Az estély a XXXII I . 
zsoltár első versének eléneklésé-
sével vette kezdetét. Sári Imre 
lelkipásztor megnyitó beszédé
ben rámutatott arra a szomorú 
helyzetre, amelyben a társada
dalomnak kötelessége összefogni, 
hogy ebben a ránk kényszeritett 
vi lágháborúban enyhítse a nyo
mort. Konkoly Ivánné, Koszto
lányi D. verseiből szavalt 
kedves és közvetlen előadással . 
Sulacsik Lajos ny. szv. főtaná
csos vezetésével az egyházi ve
gyeskar szépen kidolgozott e lő 
adásban egy „Hozsanna" éneket 
adott elő. Utána Hajósy Mária 
a vegyeskar kiváló szopranistája 
és Sári Imre lelkipásztor „JőjL 
szent közelébe" c. énekkettősük -
kel váltanak ki nagy hatást . Re-
ményik Sándor „Nem kérdezem 
már" c. költeményét szavalta 
Péntek Mária vegyeskari tag 
kedves előadással. Konkoly Iván 
kórházi tábori lelkész nagy ha
tást keltő beszédében a megbán-
tásról tartott lebilincselő beszé 
det. Szomorú példákkal mutálta 
ki , hogy milyen súlyos kövft-
kezményekkel jár egymásnak 
megbántása. A beszéd hatása 
alatt Sulacsik Lajos főtanácsos , 
karvezető vezetésével a vegyes-
kar ismét nagy hatás t ért el 
„Jézus ölébe bizton" cimű Hal-
klujah kar szabatos előadásával . 
Antal Gábor hitoktató-lelkész 
hála szerint való evangéliumból 
vett igék alapján tartott biblia
magyarázata után a jelenlevők 
a CV. zsoltárt énekelték. Majd 
Sulacsik Lajosné elnöknő irányí
tása mellett a nőegylet agilis 
tagjai süteményt és teát szolgál-
t a k j ^ ^ ^ ^ ^ 

Uj t é r k é p e k e t kaptak az 
i s k o l á k . A vallás és közokta
tásügyi miniszter a vármegye 
65 népiskolájának adományozot t 
uj térképeket, ( iskolánként 3 db.) 
A térképek kiosztását a kir. tan
felügyelő folyamatba tette. 



N Y Í L T L E V É L 

a MÁV i g a z g a t ó s á g á h o z 
Komárom thj. szab. kir. 

városába utazó közönség felet
tébb meglepődik, midőn a komá
romi ál lomáson kiszáll. Nagy 
nehezen, — de legtöbbször élet
veszedelmek árán, -á tvergődik 
a vasúti síneken, kiérkezik a va
sútá l lomás előtti térre és akkor, 
amit ott lát, egy cseppet sem 
felemelő. A vasútál lomás előtti 
kis térség, úttest elhanyagolt, 
piszkos, a Dunára szolgáló 
mellvéd összetört , beomlott és 
ha csak egy kis eső esik, az 
utasokra váró bérkocsikat, vagy 
autóbuszt bokáig erő sárban 
tudja csak megközelíteni. Rossz 
benyomást kap a Komáromba 
érkező idegen utas és a rossz 
benyomás csak fokozódik akkor, 
midőn újból elutazik Ko
máromból . Az úgynevezett pá
lyaudvar előcsarnoka oly kicsiny, 
oly szük, hogy az utazó közön
ség kis töredékét képes befo
gadni. Az érkező vonatról le
szállva, vagy arra felszállva a 
a rossz benyomás csak fokozó
dik, mert az úgynevezett perron 
kerités mellett lévő I . számú 
vágány oly közel van a kijárat
hoz, hogy azon le és felszál
láskor áthaladva csaknem állan
dóan életveszedelemben van. A 
laikus utazóközönség is, de a 
tárgyilagosan szemlélő és f i 
gyelő komáromi polgár is meg 
állapíthatta már régen azt a 
tényt, hogy a komáromi vasúti 
ál lomás egész berendezésével, 
épületével, vágányzati beosztá
sával elavult, szük, rendeltetésé' 
nek nem megfelelő. 

Komárom-dél i vasúti pá
lyaudvar igen nagy forgalmat 
bonyolít le. Ezen forgalom 
mennyiségét, minőségét az ál
lamvasutak Igazgatósága hivatott 
elbírálni . A komáromi állomás, 
a vasút szempontjából igen nagy 
jelentőségű, mégis ennek dacára, 
az á l lomás minden berendezé 
sével , építményeivel együtt nem 
megfelelő, még az átlagos for 
galom lebonyolí tására is elég 
telén. 

Egyetlen egy modern léte
sí tménye van az államvasutak
nak Komáromban, ez a villany
erőre berendezett, minden tekin-
tétben modern b lokk-ház . Ezen 
berendezésnek köszönhető, hogy 
naponta nem történik súlyos 
természetű baleset vagy garam 
bol . Sok-sok sürgős , azonnal 
végrehaj tandó hiánypótlást kell 
az ál lamvasutaknak elvégeznie, 
hogy a komáromi vasul ren
deltetésének ugy-ahogy megfe
lelhessen. 

A személypályaudvart , i l 
letve annak épületét legalább 
kétszeresére kellene meghosz 
szabbttani, arra emeletet épi 
teni. 

Külön 1. I I . 111. osztályú 
váróterem létesítendő. Sem 
higénía, sem az utasok szem 
pontjából nem tartható tovább 
fenn az a helyzet, hogy a III 
osztályú váróteremben söntés 
legyen. 

Az úgynevezett pályaudvari 
várócsarnok, előcsarnok ugyan 
csak nagyobbi tásra szorul. 

Az egész állomási vágány 
zat átépítendő, kiszélesítendő 
lennne. 

A jelenlegi perronkeritéshez 
s imuló I . számú vágány meg 

« nem engedett közel van a per 

ronhoz, ennek következtében a 
Jerronról k i , a perronra való 
jejárás az állandó tolatások kö
vetkeztében életveszélyes. 

A fűtőház épületét a mos
tani helyéről feltétlenül ki kell 
helyezni, egy modern fűtőház-
helyiséget kell építeni. 

A fűtőház kihelyezésének 
megoldásával e g y i d e j ű l e g a pá
lyaudvari vagány/atok kiszéle-
sitendők kimének, a/, állomás 
épület előtt lévő dupla kétszeres 
kanyar megszüntetendő lenne. 

Az állomás melletti posta
épület helyisége ugyancsak k i 
csiny, elavult, rendeltetésének 
nem megfelelő. Az állomási 
épület megnagyobbításával, mo
dernizálásával kapcsolatosan egy 
uj, minden követelménynek meg
felelő modern postaépület enne 
emelendő. 

Az állomási épülettel szem
ben lévő Dutiapart rendezendő 
lenne. A leomlott dunaparti mell
védek kijavitandók lennének, az 
állomással szemben felőli mell
véd rész a Dunára nézőén fél
körösen megnagyobbí tandó len
ne, hogy a kocsik, járművek ott 
kényelmesen megfordulhassanak. 
Ezzel kapcsolatosan az ál lomás
hoz vezetendő úttest is kijaví
tandó lenne. 

Az úgynevezett teherpálya 
udvarhoz, a raktárhoz vezetendő 
régi. elavult úttest teljesen újra
építendő lenne. Olt tartunk már 
most, hogy nem igen akad fu
varos, aki Komáromba érkező 
árukat onnan elfuvarozza, mert 
az úttest annnyira rossz, elha
nyagolt, sáros , hogy a fuvaro
sok kocsijaikat, lovaikat nem 
akarják feláldozni a fuvaro
zással. 

A közeltmult években ál
dozott a Máv. igazgatósága igen 
súlyos összeget az úgynevezett 
villanyerőre berendezett blokk
ház létesítésére, nem sokkal na
gyobb áldozattal az egész ko
máromi vasútállomás épülete, 
berendezése megoldható lenne. 

Tarthatatlan az a helyzet 
is, hogy a vasúti áilomás for
galmát, — a főnöki helyiséget 
is beleértve, — 3 szobát ösz-
szezsufolt személyzetnek kell le
bonyolítania. Megoldandó lenne 
az úgynevezett pénztári helyisé
gek, fülkék jobb elrendezése is, 
mert a jegyet kiszolgáltató tiszt
viselőnők, a huzatos, meg nem 
felelő pénztári fülkében csak 
egészségük rovására tudnak lel
kiismeretes szolgálatot telje
síteni. 

Komárom vasútállomásának 
sürgős átépítése, modernizálása, 
az állomás környékének rend
behozatala elsőrendű érdeke a 
város polgárságának, az állam
vasutak vezetőségének pedig üz
leti és becsületbeli kötelessége. 

Dr. Kun Árpád. 

Jótékony célt szolgál, ha leveleit 
hadigondozási bélyegekkel bér

mentesiti. 

Halálozás. Dr. Weiner 
Dávid aranydiplomás orvos, T ó -
város ny. községi orvosa, f. hó 
8-án, 87 éves korában Tatán 
elhunyt. A világháború alatt mint 
ezredorvos a 31. honv. gy. e. 
kötelékében szolgált. Az egész 
város részvéte kisérte utolsó 
útjára a neves orvostudort. 

Egyházzenei 
hangverseny 

Fenségesen szép, komoly 
zene- és ériekhangok csendültek 
fel április 12 én, az elmúlt va
sárnap este a kultúrpalota falai 
közt. A Rom. Kot. Egyházi Ének
kar rendezett színvonalas egy
házzenei hangversenyt neves 
szólóénekesek, Egyházi Énekkar 
női és vegyeskara, a Majláth 
iskola fiu-kőrusa és fiu-férfi 
vegyeskar, valamint a komáromi 
muzsikusokból szervezett zene
kar közreműködésével. A nagy-
multu énekkar megmutatta, hogy 
a világot pusztító háború kö
zepette is lehet komoly kultur-
munkát végezni. Az egyházi ze
néből összeállított műsora na
gyon beillett a háború és a 
nagyböjt hangulatába. 

Dr. leszelovszky János, az 
énekkar ügybuzgó elnöke hatá
sos bevezető beszédében ismer
tette a szépszámú és előkelő kö
zönséggel a műsor egyes szá 
mait. Majd felcsendült az ének. 

Először a fiu férfi vegyes
kar énekelte Halmos L. : lubilate 
Deo cimű dalát, majd zenekar 
kísérettel Bach J. S. : A fényes 
Istenarcot című müvet adta 
elő. Kellemes volt hallgatni az 
üde, csengő gyermekhangokat. 

Pergolese : Stábot Mater-e 
következett ezután. Az énekkar, 
zenekar, szólisták egyaránt meg
álltak helyüket a komoly tudást 
igénylő műben. A majdnem há-
romnegv edórás ének-zene együt
tes lekötötte a figyelmet. A szó
listák : Baumgartner Margit 
(szoprán) és Szurmay Mária 
(mezzoszoprán) nagyon szépen 
érzékeltették velünk a Szüzanya 
gyötrelmeit, amint sze.it Fiát 
szenvedni látta. 

A műsor utolsó számaként 
Schubert: Q-dur miséjét hallot
tuk a vegyeskar, magánszólisták 
és zenekar együttes előadásá
ban. Örökéitékü, gyönyörű, dal
lamos n.ü került előadásra. 
Elsősorban az énekkartól és a 
zenekartól kívánt nagy teljesít
ményt az előadás, elmondhatjuk, 
hogy a kedves, finom Schubert
muzsikát sikerül is érzékeltetni. 
Egy kicsit lassúbb ütem talán 
még szebbé tette volna a Kyriet 
és a Glóriát. Nagyon szép volt 
a Sanctus és a Benedictus. A 
szól is ták: Baumgartner Margit 
(Bpest), Szabó Imre (Győr) és 
Kara Kronfusz Richárd (Bpest) 
igen jól oldották meg feladatu
kat. Külön ki kell emelnünk 
Baumgartner Margit hatalmasan 
csengő szép szopránját. 

Utoljára hagytam az egész 
estnek legfőbb szereplőjét, Send-
lein János karnagyot, aki az 
egész műsort összeállította, be
tanította és vezényelte. Az övé 
a legnagyobb érdem, nagy tel 
jesitményt produkált. Munkájá
ról csak a teljes elismerés hang 
ján szólhatunk. 

A nagy hangversenyről ál 
•alános véleményként mondhat 
juk, hogy szép volt és tetszett 
a hallgatóságnak. 

KjGY. 

Közgyűlés. A Komáromi 
Tűzharcos Főcsoport ez évi ren
des közgyűlését május hó 2-án, 
vasárnap 11 órakor rendezi az 
Ipartársulat Székházában, Ná-
dor-u. 67., amelyre a bajtársa
kat tisztelettel mghivja és sze
retettel várja a Főcsoport elnök
sége. 

| A HAZÁÉRT! | 
Vitéz Lovay Ferenc m. kir. alez
redes a hadiszalagos és kardos 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt, 
és több háborús vitézségi kilün-
tetes, a I I . osztályú Német Vas
kereszt síb., stb. tulajdonosa a 
m. kir. 3. honvéd gépkocsizó 
lövész zászlóalj parancsnoka, 
mint ezredparancsnok a keleti 
harctéren, 1943. évi január hó 
16 án, élete 46. évében, a ma
gyar hadsereg védőállásába be
tört túlerejű ellenség visszave
tésére vezetett ellentámadás al
kalmával ellenséges aknagránát 
repeszektől súlyosan megsebe
sülve hősi halált halt a Hazáért. 
Lelkiüdvéért Aszódon, 1943. évi 
április hó 18 án, vasárnap 10 
arakor evangélikus gyászisten
tisztelet L-sz és hősj emlékét 
katonai végtisztességben része

sitik. 

A dicső életá/dnzat nyomán 
virradjon í,zebb jövő a sokat 
szenvedett édes hazánkra! 

Felkérjük mindazokat a gyász
baborult családokat, akiknek valamely 
hozzátartozója a haza védelmében 
hősi halalt halt, hogy nevének a 
A hazáért! rovatunkban leendő meg
örökítése végett, személyi adatait akár 
írásban, akár élőszóval rendelkezé
sünkre bocsátani szíveskedjenek. 

HÍREK. 
Rótn. kat. istentiszteletek 

Újvárosban. — Virágvasárnap. 
Szentmisék 7, 9 és 10 órakor 
lesznek. A nagymise előtt 10 
órakor barkaszentelés, körme
net. A Passiót a nagymise 
alatt az tgyház i énekkar énekli. 
— Nagycsütörtökön. Reggel 8 
órakor ünnepi nagymise (Jézus 
Szive templomban) Este 8—9 
óráig Szenvedések éjjele. 1 órai 
szentségimádás a szentsirnál. — 
Nagypénteken. Reggel 9 órakor 
szentbeszéd, utánna csonka
mise. Pass ió (Jézus Szive temp
lomban). Délután fél 4 órakor 
a fájdalmas Rózsafüzér imád
kozása a szentsirnál. Este 6 óra
kor Jeremiás próféta siralmai
nak éneklése, utánna litánia, 
majd Szentségeitétel. A férfiak 
egész-napos szentségimádáson 
vesznek részt. 

Kitüntetés átadás. Szinyei 
Merse Jenő vallás és közoktatás
ügyi miniszter folyó hó 12-én a 
kultuszminisztérium fogadóter
mében adta át a Kormányzó 
által adományozott Signum Lau-
dist Wiesenbacher Józsefnek, Ko
márom vármegye és Komárom 
város népművelési titkárának, a 
népnevelés és a népmüvelés te
rén kifejtett munkásságának j u 
talmául. 

Polgármesterünk Buda
pesten. Polgármesterünk szer
dán, f. hó 14-én Budapesten tar
tózkodott s a többi között fel
kereste Tóth Tibor máv. üzlet
igazgatót, akivel hosszabb meg
beszélést folytatott a délkomá
romi vasútállomás kibővítése és 
környékének rendezése tárgyában 

Városi közgyűlés. Komá
rom thj. sz. kir. város' törvény
hatósági bizottsága április hó 
16-án, pénteken délután tartotta 
tavaszi rendes közgyűlését. Rész
letes tudósítást lapzárta miatt 
jövő számunkban adunk. 

http://sze.it


4. oldal. Uj Komárommegyei Hírlap. 1943. április 17. 

A pannonhalmi f ő a p á t az 
O r s z á g o s K ö z o k t a t á s i T a n á c s 
uj e l n ö k e . A Kormányzó a val
lás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére Kelemen Krizosz-
tom magyar királyi titkos taná
csos, pannonhalmi főapátjt az 
Országos Közoktalási Tanács 
elnökévé az 1946 december vé
géig terjedő időtartamra kine
vezte. 

E g y h á z i k inevezés . Dr. 
Saly Laszió pápai prelátus-
kanonokot báró Apor Vilmos 
győri megyéspüspök a gyötegy
házmegyei Tanitó Fegyelmi Ta
nács elnökévé nevezte k i . 

A n a g y h é t rendje a p o l 
g á r m e s t e r i hivatalban. Polgár
mesterünk rendeletet bocsátot t 
ki a nagyhét hivatalos órái te
kintetében. Ezek szerint nagy
pénteken és nagyszombaton a 
polgármesteri hivatal összes ügy
osztályaiban csak ügyeleti szol
gálat lesz, melyet nagypénteken 
a katolikus vallású alkalmazot
tak tartanak, nagyszombaton pe
dig a református vallásúak. Úgy 
nagypénteken, mint nagyszom
baton a városi pénztár zárva lesz, 
tehát a k i - és befizetések szü
netelnek. 

Személy i hir . Dr. Tegzes 
László szociális felügyelő f. hó 
15-én, csütörtökön Komárom
ban tartózkodott és megvizsgálta 
a váimegyei és városi Közjóiéli 
Szövetkezet ügykezeléséi. 

Kik a k ö r z e t i t ex t i l nagy
k e r e s k e d ő k . A Textilközpont a 
textilnagykereskedők részére kör
zeti beosztást rendszeresített. Az 
uj beosztás szerint körzeti nagy
kereskedők lettek: Laky Gyula, 
vitéz Lovász Ferenc, Mészáros 
Imre, Zechmcister Sándor Komá
romban. Felsőgallai és Vidéke 
Szabóipari Szövetkezet Felsőgalla. 
Magyar József Tata. Madarász 
Vince Dunaszerdahely. 

KFC—Váci SE 3;0 (1:0) 

NB 111. bajnoki. Vezette Virágh. 
A tartalékos VSE nem volt 

komoly ellenfele a KFC-nak. 
A KFC minden tekintetben jobb 
volt ellenfelénél. Az eiső félidő
ben Rákosi lövésébe Sterbauer 
belefejel és így a labda .irányt 
változtatva a hálóba j u t . ' Ö n g ó l 
1:0. Szünet után a 12. percben 
Tót I . szép gólt lő 2 0. A KFC 
fölény állandó. A 28. percben 
Tóth I I . lövi a mérkőzés utolsó 
gólját 3.0. 

Jók a KFC-ből : Meszlényi, 
Palást, Rákosi, illetve Takács, 
V d k i és Maritz. 

A KAC a t l é t á k S z é k e s 
f e h é r v á r o n , A MAS' Északnyu
gati Kerülete f. hó 11-én Szé
kesfehérvárott rendezte ez é.i 
mezei furóbftjttokság'ér, melyen 
a KAC atht.ii is resztvettek; 
Aha pap hete alakult meg a 
KAC atlétikai szakosztálya és 
utat is feitüíiö; n jól szerepelt..Az 
ötös csapatversenyben 12 csapat 
iiuliot is }• KAC csapata 4 ik 
helyen vég/.cit. Egyénileg 128 
induló közül Medtk 7-ik, Kuruc* 
8 ik, Bóhyai 9 ik lett. A KAC 
atléták jó szereplése bizonyítja 
helyességét az atlétikai szakosz
tály .felállításának, mely a nagy: 
niuitu Komáiom városát ezzel 
is jobban összekapcsolja a ma
gyar sporttal. 

Helyőrségi labdarugó 
bajnokságért lejátszott mérkő
zések e redménye i : Utászok— 
Tü. mé. szd. 4:2. A szerencsé
sebb csapat győzött. — Árká
szok—Hidászok 3:2. A techni
kásabb árkászok megérdemelten 
győztek. — Fog. von.—Gk. von. 
3:3. Egyenlő erők küzdelme. Gk. 
von. közelebb állt a győzelem
hez. — Hidászok—Tü. mé. szd. 
1:1. Az esélye:; tü. mé. szd. 
örülhet a döntellennek. — Jav. 
műhely - Árkászok 2:U. Javító
műhely győzelme nagy megle
petés 

A komáromi kir. törvényszéktől 

11)43. 
zam. 

H i r d e t m é n y . 
A komáromi kir. törvényszék 

közhírré teszi, hogy a M. kir kincstár 
kisajátítónak Dr. Porzsolt Aladárné és 
társai kisajátítást szenvendok elleni 
kisajátítási kártalanítás! ügyiben a 
szőnyi 3i5. számú tkvi beiéiben veze
tett ingatlanokból kisajátított 229 kat. 
hold 153 n.-öl területű ingatlanok te
kintetében az 1881. évi XLli t. c. 46. 
§-a értelméoen a kártalanítási cijárás 
megkezdésére tárgyalási határnapul 
Szöny községházára 
1943. évi április hó 20. napjának 

d. u. 15 óráját 
kitűzi, amikorra és ahová az érdekeit 
feleket és pedig a távollevő és isme
ret en tartózkodásu tulajdonosokat a 
részükre kinevezett Dr. Katona Sán
dor, komáromi ügyvéd, ügygondnok 
utján azzal a figyelmeztetéssel idézi 
meg. hogy az érdekeltek elmaradása 
a kártalanítás fölött hozandó érdern-
lpges határozatot nem gátolja és hogy 
az egyéni külön értesítésnek elmara
dása, vagy a tárgyalásról való elmara
dás miatt igazolásnak helye nincs. 

Komárom, 1943. évi április hó 
2. napján. Dr. Stiffel sk. kir. törvény
széki biró. 

A kiadmány hiteléül: 
Olvashatatlan aláírás 

P. H. irodafőt ;szt. 

KAC atléta csapata május 
2.-án Magyaróváron indul a ke
rületi atlétikai versenyen. Mede-
ket, Kuruczot és Bányait a KAC 
benevezte a f. hó 18 án Buda
pesten megtartandó Országos 
kismezei futóbajnokságra. — A 
KAC atlétikai edzések minden 
hétfőn, szerdán és pénteken d. 
u. 4 órától a KAC pályán. 

Komárom tlij . szab. kir. város 
polgármesterétől. 

73*5 1943. 

Kivonatos 

VerseRvtároyalási hirdetmény-
Komárom thj. sz. kir. város pol

gármestere nyilvános versenytárgyalást 
hirdet a város közönsége által Komá
romban építendő emeletes és föld
szintes 

bérlakásos-házak 
építési munkálataira. 

Az emeletes házakra munka
nemenként, a földszintes házakra épü-
lelenként külön-külön is lehet aján
latot tenni. 

A kiirás részletei közül a ver
senytárgyalási hirdetmény a városi 
mérnöki hivatalban hétköznaponként 
10 és 12 óra között, továbbá a buda
pesti és győri Kereskedelmi es Ipar
kamarában, az Ipartestületek Országos 
Központjánál, a Komáromi Járási Ipar-
társulalnál, a Komárom és Vidéke Ipar
testületénél és a Budapesti Mérnöki 
Kamaránál megtekinthetők, az építési 
és az ajánlati és költségvetési űrlapok 
félivenként 0.30 P árban megszerez
hetők, Broczky Béla tervező-épitőmes-
•ernél Komáiomban Szekér-utca 2. 
szám alatt. 

Az ajánlatokat f évi április 
hó 30-án 10 óráig kell benyújtani. 

Komárom, 1943. április 10. 
p - H Po lgármes ter . 

Föld, ház, birtok adás-vételét 
1 s i k e r e s e n k ö z v e t í t i i 
I 

nemes Gyalókay Istvánné, 
a Földmivelésügyi Minisztérium által eng. 

ingatlanközvetítő irodája 
K o m á r o m , Ferenc Józse f r akpa r t 11. 

G A Z D A G cirkus 
S70mhaton ? Z l _ p n n a S - v m e g n y i « ó előadást tart 
S Z A J l l l U m U M , C l ! Komáromban, a Kossuth-téren. 
I5Ü0 személyre befogadó vízmentes ponyva sátor. 90 személyzettel. 
Idomított fajlovak, majmok, kutyák be mutatásával és gazdag 
műsorral . Előadások kezdete hétköznap fél 8 órakor, vasár- és 
ünnepnapokon d. u. 3, fél 5 és fél 8 órakor. Mindennap uj műsor. 

Ház, telek, birtok vételét és eladását 
eredményesen és gyorsan közvetíti 

SZÖLLŐSY ERNŐ 
A Földművelésügyi MINISZTÉRIUM ÁLLA! 

EIIGEDÉIYEZEÍT INGATLANKÖZVETÍTŐ irodája 

KOMAROM5, kossMfctér 4. sz. 

Megindult a tábori pos
tai csomagforgalom. Április 
15 étől ismét felvesznek tábor i 
postacsomagokat a postahivata
lok. A csomagok két kilogram 
súlyúak leletnek és feladásuk 
kizárólag a kékszínű bélyegje
gyes tábori postai levelezőlapok 
megfelelő havi szelvénvének fel
használásával történhetnek. 

T U R U L 
F I L M S Z Í N H Á Z 
K o m á r o m , Kun Miklós-u. 11. 

Telefon 470. 

Április 16-tól, péntektől 
április 19-ig, hétfőig bezárólag 

A beszélő köntös 
UFA híradó. 

A szombat fél 4 és a vasá rnap 
fél 2 órai előadás 80 KII. lefelé. 

Április 20 tói, keddtől 
ápr . 22-ig, csütörtökig bezárólag 

Szerelem... Bosszú... Halál...! 
Magyar hiradó. 

Az előadások kezdete: köznapon 
V»6 és V»8 órakor , szombaton 
Va4 V26 és V28 ó rakor , vasárnap 

Ví2, Va4, V26 és V«8 órakor 

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

kezdése előtt 1 órával. 

Komárom thj. szab. kir. város 
adóhivatala. 

1042. sz. II . 1943. 

Tárgy: a több gyermekes 
adózók adókedvezménye. 

Hirdetmény. 
Az egyenesadókra vonatkozó 

egyes rendelkezések módosításáról 
szóló 1940. évi XXII . t. c. végrehajtás 
tárgyában kiadott 15*41. évi 166 000. 
sz. P. M. rendelet 12. § . ( 1 ) bekezdése 
2. pontja szerint az az adózó, akinek 
háztartásához kettőnél több, vagyis 3 
vagy annál több gyermek tartozik, adó
kedvezményben részesül, ha a jövede
lemadónak nem alanya. Azok az adó
zók, akik épen a gyermekek számára 
való tekintettel nem rovattak meg jö
vedelemadóval, ebben a kedvezmény
ben nem részesíthetők 

Az adókedvezmény mértéke sz 
adózó terhére előirt földadó, házadó 
es általános keresetiadó, valamint az 
ezek után állami és községi adókból 
az első és második gyermek után 5«i% 
—5<Vo, a harmadik és negyedik gyer
mek után 7ofo_7o/0 > minden további 
pyermek titán 10o/0 

A kedvezmény alkalmazása szem
pontjából gyermekek alatt az adózó 
háztartásához tartozó és vele közös 
háztartásban élő kiskorú törvényes, 
törvényesített, mostoha vagy örökbe 
fogadott gyermeket, unokát kell érteni. 
A nagykorú gyermeket nem lehet figye
lembe venni, még ha keresetük, vagy 
jövedelmük nincs is, viszont a kiskorú 
gyermeket sem, ha önálló keresetük 
vagy jövedelmük van. 

Adómérséklés elnyerése végett 
bejelentéseiket legkésőbb április hó 
30-Ü; a városi adóhivatalhoz nyújtsák 
be. A bejelentés tartalmazza a háztar
táshoz tartozó kiskorú gyermekek ne
vét és születési évét. ' 

Komárom, 1943. április 13-án. 

Dr. BétteUy Gyula s. k. 
v. tanácsnok. 

l'olelös kiadó : 
CZÍKE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom 

Miusolini-ut 23. 
Felelős veze tő : Hacker Der> 


