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A 75 éves Kormányzó.
Irta: Fadgyas Aladár evang. esperes-lelkész.
A történelem tanitás szerint
a nemzetek életében azok az
igazi ünnepnapok,
melyek a
Nemzet lelkéből
születnek s
melyek körül a nemzet lelkéből
feltörő ünnepi érzések fonják az
örök glóriát.
Egy ily történelmi jelentő
ségű ünnepet ül ma az élet
halál harcát vivó világ harci
zaja közepett a Magyarnemzet,
mikor a legelső magyar embernek
Hazánk Kormányzójának, vitéz
nagybányai Horthy Miklósnak
75. születési napját Isten külö
nös kegyelméből ünnepelheti.
• Ez ünnep érzése a nemzet
osztatlan lelkiségéből lör fel,
körüle pedig a glóriát a minden
egészséges gondolkodású, szerte
a nagyvilágban élő magyar lé
lekből feltörő Isten iránti hála
fonja meg.
75 év nagy idő, hatalmas
kegyelmi időszak a Szent írás
tanitása szerint is. Mennyivel
inkább az a mi véges emberi
értelmünk előtt.
75 év sok esztendő, az
egymást váló nemzedékek élet
váltásainak nagy időszaka. Még
nyugodt békés időkben is, az
alkotó munka csendes napjaioan,
ugy érzi az ember, hogy csak
az előtte igazán kedves emberei
nek különös kegyelemből nyújtja
ezt az isten, mennyivel inkább
azzá lesz ez, mikor e hosszú
életutat megjárt ember számára
viharok, vészek jelzik az élet
fordulókat.
75 év hosszú ut az ember
számára s viselője legtöbbször
testben és lélekben megtörve éri
el. Kormányzónk ezt az évfor
dulót is, az általa megjárt na
gyon
nehéz életuton, melyen
annyiszor érték az Isten kivá
lasztott emberének kijáró nagy
próbák, egyéni tragédiák, ép
töretlen testtel, s erős jövőbe
néző iélekkel ünnepelheti.
Ezért ma nagy örömmel
ünnepel a magyar nép. Mikor
talán ép az ö lelke óhaja sze
rint nincs helye ma az ünnep
lésnek. Jól tudjuk, hogy az ily
ünnepek lelkiségéből feltörő erő
ad erőt számunkra az élet hét
köznapi nagy munkájához. Ün
nepelünk, hogy emlékezzünk s
megköszönjük Istennek,
hogy

adta öt a Nemzet számára s
könyörögve kérjük, hogy tartsa
meg soká, mint jövőnk letéte
ményesét.
A multak ködén vissza
száll a lelkünk . . . 75 év mily
hatalmas visszaemlékezés. A ma
gyar nemzet életidejében hősi
reménykedések nagy időszaka.
A
nemzet
hosszas
évszá
zados küzdelmei után, melyek
sorvaszták életerőit végre ön
magára talált. A kiegyezés nagy
munkája után az ifjú király és
népe elindul a boldog jövő n e m
zetépitő munkájára. E látszólag
boldog korban egy ősi magyar

a bizalom hivja . . . . A béke
nagy királya mellett
alkalma
adódik nagy megismerésekre,
nagy meglátásokra, hogy aztán
mikor üt a történelem nagy
órája s kirobban az első világ
vész nemzete nagy
hőseinek
élelpéldája szerint
dicsőséget,
hirt szerezzen a magyar névnek
a tengtreken. Maga pedig mint
az otrantói hős, saját vérhullásán
keresztül összeforrjon
örökre
nemzete é l e t s o r s á v a l . . . így mint
3 "emze*
'elk'ségének méltó
hordozója, mint a mérhetetlen
tenger győztes Hadvezére, ott
áll
Nemzete életszolgálatára,

családba nagy öröm érkezett, újra
gyermek született. Ki hitte volna
akkor, h.'gy az ifjú életében leg
békésebb szándékú uralkodó fe
jén oly fényesen csillogó ma
gyarkorona egykor gazdátlanná
vállik s az akkor oly látszólag
békés egységben élő birodalom
oly hamar darabokra
hullik.
Hisz ez évek a nagy nagy el
indulások éveinek mutatkoztak.
Az ősi magyar családból
származó ifjn életének ez idő
szaka családi ősi tradíciójához
hiven a minél tökéletesebb fel
készülés ideje volt, hogy azután
annál nagyobb értekkel tudja
majd Hazáját szolgálni. Világo
kat jár, ismereteket gyűjt. Né
peket, embereket ismer meg.
Családja hagyományához hiven
katonának készül. Szolgál ott,
hova felsőbbsége állítja, vagy

mikor a világháborúban soha
le nem vert nemzet fiai kezéből
n gaiáti Roioszság ledobatta a
fegyvert, mikor itt vészmadarak
halált károgták . . . a nemzet
p u s z t u l á s á t . . . s itt éllek . . . .
testünkön megosztozva . . . ár
ván . . . testvélttlenül. Mikor ha
lai járt minden nemzeti érzés
megnyilatkozásáért, akkor jelent
még, mint egykor Csaba ki
rályfi . . . maroknyi hős seregé
v e l . . . mint égi mentő, hogy
felemelje a nemzet leikét s át
vezesse a pus/.tulásra itelt nem
zetünk éiethajójnt az igazi hős
lelkiségével az uj ezredév vizeire.
Sötét volt akkor még fe
jünk felett az ég. Hazánk 2;3
részével együtt úgyszólván min
den elveszett. A nagyvilágban
nem voltak barátaink. Kötülöttünk pedig a hirtelen nagy ha

:

talomhoz jutott szomszédok fon
ták a megfojtani akaró gyűrűt,
erősen csörtetve kardjukat. Nem
volt ugyszólva másunk
csak
becsületünk s magyar fajtánk
isteni küldetésébe vetett rendít
hetetlen hitünk. . . s egy nagy
felemelő tudat, hogy ős Buda
várában a nemzet nagy halott
virrasztása idején velünk virraszt
egy Hős, egy igaz magyar, kire
nyugodtan bizhatjuk jövendőnk.
Az ö lelkében ekkor már tudott
volt, nem maradhat ez í g y :
„Nem nem s o h a " . . .
Most jött el az idő, hogy
gyümölcsöztesse nagy tudását,
élet-, ember-ismeretét. Újra és
újra szól a nemzet lelkéhez.
Majd mialatt itthon elkövet min
dent a nemzet felemeltetéséért,
bátor sas tekintete a messze
jövőbe néz. Kitűnő politikával
barátokat szerez, hadsereget to
boroz s egy nagy öröm napon
szétpattan a Trianon bilincse s
fehér lován járva hirdeti országa
feltámadását. *Igy hozta el kitö
rölhetetlen feledhetetlen örömöt
a mi városunk számára is.
Rövid lehetett azonban
örömünk. Újra üt a történelem
nagy órája. Nemzetünk a nagy
Államférfi bölcs meglátásait kö
vetve ujabb harcba száll, hogy
nagy barátaink oldalán küzdve
biztosítsuk a jövő békés fejlő
dés életútját. Jön számunkra is
a világtörténelem talán legna
gyobb életpróbája. A nemzet
osztatlan lelkiséggel áll a vész
ben nagy Államférfi*
melleit.
Hds,; áldozatos magyar lélekkel
hozzuk az áldozatokat, végezzük
kötelességünk. Messze, idegenbe
őrt állva Hazája, jövője mellett
huiílatja vérét a m a g y a r . . . A
hőslclküség, az áldozalhozatal
életútján előttünk jár a legelső
magyar . . . Sok magyar család
áldozata közt hozza a legna
gyobbat.., fiat. családja büszke
ségét, nemzetünk jövő élttsorsának
letéteményesét
áldozta
oda. Viseli az ó! ért szörnyű
csapást magyar katonához illő
férfias hőslelküséggel. . .
így szolgáltat példát népe
számára . . .
Legyen a nehéz időkben
érzésben, gondolkodásban, ál
dozatot hozni tudó közösségben

LőwybutoráruházGyőr
Gr. T i s z a István-tér 5.

Ide menjen, ha
jó bútort akar.

to

egy a magyar. Tudjon össze
forrni egyakarásban, a külső és
belső front népe, akkor a pok
lok kapui sem vehetnék miraj
tunk diadalt. . .
75 év határán, amikor meg
állunk, a három nemzedék nagy
őrváttása idején, mikor lélekben
ily érzések közt rnost ünnepe
lünk, forrong lábunk alatt
a
talaj . . . nagy feladatok megol
dásán küzd a magyar tetterő. . .
nem tudjuk mit hoz a j ö v ő . . !
De egyet tudunk, amire nagy
Kormányzónk, legfőbb Hadurunk
élete példát ad : Szeressük min
dennél jobban a Hazát, forrjunk
egybe ennek szeretetébe s ha
kell tudjunk meghozni érte min
den áldozatot, akkor mienk a
jövő, mert Isten nem hagyja el
népét . . !

A Gyermekvédő Liga
műsoros délutánja.
Az Országos
Gyermekvédő
Liga Komáromi Csoportja június
14-én, pünkösdhétfőn d. u. 5
órai kezdettel a Dalárda kert
helyiségében „Az ifjúság a gyer
mekért"
jeligével Alapy G á s párné védnöksége alatt kedves
műsuros délutánt rendezett. A
gondos előkészítő munka szép
szárnu közönséget hozott össze
mindkét városrészből.
A vidám gyermek-délután
műsorán ének, szavalat, páros
jelenetek, szólótáncok szórakoz
tatták a közönséget. Közremű
ködtek szép sikerrel az elemi
és polgári iskolai * tanulók, va
lamint Szöllösy Sándor és Zachár
Imre, városunk szeretett és k i 
tüntetett leventéi. A közönség
nagy tetszésnyilvánítással ünne
pelte az egyes szereplőket.
Az előadás után a késő
esti órákig maradt együtt a szép
kerthelyiségben találkozott kö
zönség, tanúbizonyságul annak,
hogy a nemes társadalmi moz
galom erkölcsiekben és anya
giakban egyaránt igen jól sike
rült. Itt emeljük ki dr. Terebessy
Ágostonné ügyszeretetét, fárad
hatatlan tevékenységét, ki mint
az Országos Gyermekvédő Liga
Komáromi Csoportja ügyvezető
elnöknője ez alkalommal kitűnő
munkatársaival
maradéktalanul
látta el a rendezés sok és kö
rültekintő munkáját. A műsor
összeállításánál és a betanítás
körül Szöllösy
Franciska buz
gólkodott érdemlegesen.
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A 75 éves

kormányzót ünnepeltük.

Június 18-án, pénteken töl
tötte be Horthy Miklós, Ma
gyarország kormányzója életé
nek hetvenötödik évét s ezen a
napon a magyar nemzet meg
hatott és boldog örömmel, a
szeretet és hódolat
kivételes
megnyilatkozásával ünnepelt m i l 
lió szívből röppent fel az Égi
Trón elí a hő i m á d s á g : Kö
szönjük, hogy lelki és testi ere
jének csorbitatlanságában tölt
hette a napot 1 Adj Neki száz
szoros erőt, hogy álljon tovább
is a nemzet élén és munkálko
dása nyomán fakadjon mindent
megtermékenyitő á l d á s ! Erősitsfl
Őt, hogy biztos kézzel tartsa á
világ vad viharában a veszély
ben forgó hajót. Acélozd meg
karjait, őrizd látása tisztaságát,
szive jóságát! Áldd meg a nem
zet atyját, hogy
teljesíthesse
történelmi rendelését s a nagy
háborúból kivezethesse nemze
tét a szebb, boldogabb jövő felé.
A nagy évforduló napján
városunkban
és
vármegyénk
minden községében, mint az
egész országban a különböző
felekezetek ünnepi istentisztele
teket tartottak a délelőtti órák
ban.
A m. kir. honvédség első
sorban vette ki részét az ün
neplő megemlékezésből. Minden
csapattest, alakulat, intézmény
Hadurának áldozta a napot.
Komárom vármegye törvény
hatósága délelőtt 11 órakor v i 
téz Nagy Nándor főispán elnök
lésével díszközgyűlést
tartott,

A gróf

melyen dr. Krieger György ta
tabányai esperes-plébános mél
tatta a Komanyzó elévülhetetlen
érdemeit. A díszközgyűlés lel
kesen ünnepelte a Főméítóságu
Urat és elhatározta, hogy szü
letésnapja alkalmából
hódoló
felirattal köszönti.
Komárom thj. szab. kir.
város törvényhatósága az egy
házi, katonai és polgári ható
ságok részvételével ugyanaznap
délelőtt 12 órakor díszközgyű
lés keretében emlékezett meg
Kormányzónk 75-ik születésnap
járól. A díszközgyűlésen a Ma
gyar Hiszekegy elmondása után
vitéz Nagy Nándor főispán mon
dott nagyhatású elnöki megnyi
tót és dr. Katona T i b o r tartotta
az ünnepi beszédet.
A vármegye minden községe
képviselőtestületi díszközgyűlést
tartott a napon s ünnepélyes for
mák közt emlékezett meg a
Kormányzó Ur születés napjá
ról.
A napon a házakat minde
nütt fellobogózták, az üzletek
kirakatait az alkalomra készített
uj arcképpel diszitették. Az ün
nepségekre tekintettel az összes
hivatalokban munkaszünet volt,
az üzletek bezártak.
Az ünnepségek lefolyásáról
lapzárta miatt jövő számunkban
adunk tudósítást.
Vitéz Nagybányai Horthy
Miklós kormányzónk születésé
nek 75-ik évfordulója alkalmá
ból uj ötpengős érmeket bocsájtottak k i .

Radetzky

nevét viselt

volt 5. huszárezred ezredemlékművét
átvette Komárom város.
A volt Radetzky-huszárok
1931. óta áll a Frigyes lak
tanya előtt a gróf Radetzky nevét
viselt volt 5-ös huszárezred em
lékműve s a volt ezredtársak
emlékbizottsága minden évben
ezredemlékiinncpély t tartolt az
emlékmű előtt. Ez évben elha
tározta az emlékbizottság, hogy
az emlékmüvet, melyet a bajtár
sak áldozatkészsége emelt, átadja
a városnak, egyben alapítványt
létesített, melynek
kamataiból
örök időn át köteles a város az
emlékművet karbantartani s min
den év június 15-én, a piavei
csata napján a hősi halált halt
és elhunyt Radetzky-huszárok
emlékére
gyászistentiszteletet
mondatni, ugyanaznap d. e. 11
órakor pedig az emlékmüvet
megkoszorúzni. Az emlékmű ün
nepélyes átadása június 15-én,
kedden, a
Radetzky-huszárok
ezrednapján történt meg.
Az ezrednapon igen szép
számban jelentek meg a bajtár
sak, köztük dr. vitéz Imrédy
Béla ny. miniszterelnök, vitéz
Pongrácz Pál m. k i r . tábornok,

Megbízható minőségű árut
árusítunk
következetesen e g y s é g e s
áron

ezredemléknapja.
báró Török Géza ny. ezredes,
gróf Pálffy Andor és gróf Kálnoky
Sándor
földbirtokosok,
kismartoni Anker Sándor m. kir.
méneskari őrnagy, stb., igen sokan
a volt ezred tiszti, altiszti karából
és legénységéből. Ott láttuk Nagy
Nándor főispánt, Telbisz Miklós
gyóri alispánt, Alapy Gáspár m.
kir. kormanyfőtanacsos, polgár
mestert Komárom város, dr. v i 
téz Hunyady
László vm.-i fő
jegyzőt Komárom vármegye kép
viseletében.
Délelőtt a Jézus
Szive
templomban volt gyászistentisz
telet az elhunyt és hősi halált
halt Radetzky-huszárok lelkiüd
véért. Majd az ezredemlékmű
előtt vonult fel a volt huszárez
red diszcsapata, a kivonult ka
tonaság és az egész városból
megjelent közönség.
Az emlékmű bizottság ne
vében megható szavakkal báró
Török Géza ny. ezredes adta át
a városnak a volt Radetzkyhuszárok ezredemlékmüvét. Alapy
Gáspár a város polgármestere

Vásároljunk

a Felsődunántúli
11-es s z .

HANGYA

üzletében

Szövetkezet

Komárom, Mussolini-út 19.

azón ígérettel vette'át az emlék
művet, hogy a város közön
sége nemcsak az alapitvá.iyoklevél értelmében veszi gon
dozásba az emlékmüvet, hanem
azon mély tisztelet és szeretet
ből fakadt érzéssel is, amellyel
a volt huszárezred és annak
emléke iránt érez.
Báró Töfök G é z a ny. ezre
des kegyeletes szavakkal emlé
kezett meg a volt ezred hősi
halottairól és koszorút helyezett
az emlékműre. Utána vitéz Pong
rácz Béla m. kir. tábornok mél
tatta az ezred 120 éves dicső
séges múltját, amelynek méltó
nyomában halad a mai világhá
borúban hősiesen küzdő m. kir.
3-ik huszárezred. A honvéd
huszár tisztikar nevében helyezte
el koszorúját. Ezt követőleg az
altisztikar koszorúját az altisztek,
Komárom vármegye koszorúját
dr. vitéz Hunyady László vm.-i
főjegyző, Győr vármegye koszo
rúját Telbisz Miklós alispán, a
vitézi szék koszorúját vitéz Ordody István, a város közönsége
koszorúját Alapy Gáspár polgámester helyezte el.
Díszmenet zárta be az ü n - .
népséget, mely után bajtársi kö
zös ebéd volt a Corso étterem
ben. A bajtársak késő délutánig
maradtak együtt.

Díszhangverseny
Komáromban és
Tatán.
A Komárom vármegyei
Dalosbizottság Komáromban f.
hó 28-án, délután 6 órakor a
Klapka-téren — f. hó 29-én d.
u. 5 órai kezdettel pedig Tatán az
Esterházy parkban — díszhang
versenyt rendez. A díszhangver
seny gyönyörű műsorát Reviczky
István alispán, a
Varmegyei
Dalosbizottság elnöke állította
össze. Közreműködnek a Buda
pesti Kórus (karigazgaló Bárdos
Lajos), a Székesfővárosi Zene
kar (karvezető: Csiléry Béla),
továbbá László Magda, Máthé Jo
lán, j;;r;!\ József. Rissay Pál. Zerényel Csilléry Béla énekművé
szek. Kedvezőtlen idő eseíén a
har.fi verseny a komátomi Szent
András, illetve a tatai plébánia
templomban lesz megtartva. A
hangverseny iránt igen nagy az
érdeklődés.
Az e l s ö t é t i í é s v é g r e h a j 
tását a k ö z s é g e k b e n is f o k o 
zottabban ellenőrzik A lég
védelmi elsötétitésre vonatkozó
rendelkezéseket sok
községben
nem tartják be lelkiismeretesen
s az elsötétitést nem hajtják
végre az előirt módon. A köz
ségi elöljáróságokat utasította
tehát alispánunk, hogy a ren
delkezések pontos betartását a
maguk részéről is szigorúan
ellenőrizzék és a rendellenessé
get elkövetőket az illetékes f ő 
szolgabíróhoz jelentsék be. A
kihágási eljárásokat ily esetben
soron kívül megindítják s- szi
gorú büntetéseket szabnak k i .
Tagjainknak
vásárlási visszatérítést
^
adunk.
Legyen tagunk !

A repülésügynek sok igaz barátot szerzett

a komáromi gimnázium Aero Köre
a pompás repülő modell-kiállitásával.
Pünkösdvasárnap délelőtt,
a komáromi I I . országos amatőr
fényképkiállitással
karöltve, a
J ó k a i Egyesület kultúrházában
megnyílt a nagyszabású repülőmodellkiállitás is, melyet a ko
máromi bencés
főgimnázium
lelkes tanuló ifjúságának Aero
Köre rendezett meg. Az ünne, pélyes megnyitáson a vármegye
képviseletében Reviczky
István
alispán, a város képviseletében
Alapy Gáspár m. k i r . kormány
főtanácsos jelentek meg. Rajtuk
kivül már az első napon több
száz érdeklődő nézte meg a
kitűnő fiatalságunknak a magyar
sportrepülés terén végzett k i 
tartó munkáját, dicséretes és
elismerésre méltó eredményeit.
A repülő modell-kiállitás
pompás
látványt nyújtott. A
gépmodellek szép szimmetriái
tagozódás szerint vannak el
osztva a teremben s a fala
kon sorozatban diszittésképpen
a repüléssel kapcsolatos ügyes
rajzos képek, ötletesen és szem
léltető módon mutatják be a
fiuk a modell születését, készí
tésének folyamatát és készsé
gesen magyaráznak minden ér
deklődőnek. Elhozták a nyers
anyagot, a
szerszámkészletet
és bemutatták néhány készülő
és félig kész gépvázat is. Ugyan
ott egy tábla a motoros gep
vázát tünteti fel, hogy a közön
ség a repülőgép összeszerelésé
nek módját is érzékelhesse. M i n 
denfajta gépet szemléltetnek a
bencés-diákok a kiállításon.
Egyik gépcsoportban külön
a motoros és külön a vitorlázó
park nyer elhelyezés. A vitor
lázó gépek között látunk kicsi
nyeket és komoly teljesitményüeket,
gumimotorosokat és
csupa szárnygépeket,
tarkítva
zárttéri és vizirepiiiögép model
lekkel. A legtöbb modelt Jedlicska László ifjúsági elnök és
a tehetséges Boncsck László ter
vezte, készítette remekbe. Jed-

53 v á r o s

ticska modellje közül különösen
kitűnt a V alakú, függőleges
vezérsík nélküli s vízszintes csil
lapító felülettel rendelkező kü
lönleges és érdekes formájú gép,
valamint a bezinmotorra terve
zett s annak hiányában gumi
motorra
átszerelt
stuka-gép,
mely a kiállítás legtökéletesebb
alkotása.
A kiállításra kerülő gaz
dag anyagot nagy gonddal állí
totta össze a
bencés-diákok
Aero Köre Fodor Pál tanár, el
nök személyes irányítása mellett.
Az ifjú szervezet 1941. őszén
alakult,
állandóan 30—40-es
létszámban végezi a felfokozott
munkáját, részt vett a nyári k i 
képző táborokon s rendszeresen
eljár
az esztergomi és győri
vitorlázó repülésekre. Sok k i 
tűnő vitorlázórepülő került ki a
kör volt tagjai sorából. Lelkese
dés és ügyszeretet révén az idén
végre megrendezhették
ezt a
szép kiállítást is. Egyetlen vá
gyuk az ifjú
repülőtársadalmunknak: Komáromban repülő
teret létesíteni, ahol gyakorlat
ban is bemutathatnák tudásukat.
A repülő modell kiállítás
feltűnő nagy sikerével a komá
romi bencés-diákok céljukat, tö
rekvésüket — azt hisszük —
elérték. Felkeltették városunk és
vármegyénk vezetőségének és
közönségének figyelmét, érdek
lődését a magyar repülés szent
ügye iránt, ami nemzeti és hon
védelmi érdek. Szép tervük meg
valósulhat. Oadóc mellett vagy
Koppánmonostor előtt van sza
bad hely, alkalmas, jó terep,
ahol kaphatnak a diákok vitor
lázó-repülő tért, ahol gyakorlat
ban is tökéletesíthetik
tudá
sukat a a komáromi ifjúság a
vidék fiatalságának
repülőivel
lelkesedés és kitartó munka ré
vén országos, nagyszerű ered
ményeket is fel fog tudni mu
tatni.

érdeklődésének

központjában

a komáromi II. országos
m ű v é s z i fényképkiállitás.
A Jókai Egyesület rende
zésében június 13-án, pünkösd
vasárnapján nyilt meg a kultúr
palotában a második
országos
művészi fényképkiállitás,
melyet
ünnepélyes keretek között Alapy
Gáspár m. kir. kormányfőtaná
csos, polgármester nyitott meg.
A megnyitáson igen szép számú
előkelő közönség jött össze, köz
tük igen sok vidéki is.
A kiállítás valóban jelen
tős kulturális központtá avatta
városunkat országos viszonylat
ban is, mert 177 kiállító 927
képet küldött be az ország min
den részébői s ebből 145 szer
zőtől 289 művészi fényképet
fogadott el a válogató és bíráló
bizottság. Komáromból 20 fény
képező 83 képet bocsátott a k i 
állítás rendelkezésére, a várme
gyéből : Tata, Tatabánya, Ács
községekből küldtek be értékes

felvételeket. Budapest
amatőr
fényképezői 376 képpel szerepelt,
az ország különböző részeiből,
53 városból küldtek be szebb
nél-szebb művészi felvételeket,
nevezetesen Békéscsaba, Berek
szász, Cegléd, Csillaghegy, Dés,
üunaharaszti, Fehérgyarmat, Fü
lek, Gyoma, Hejőcsaba, Huszt,
Kassa, Kézdivásárhely, Kiskőrös,
Kiskunhalas, Kispest, Kistelek,
Losoncapátfalva,
Magyaróvár,
Marosvásárhely, Mátyásföld, Mis
kolc, Munkács, Muraszombat,
Nagykanizsa, Nagyszöllős, Pan
nonhalma,
Pestszenterzsébet,
Rahó, Rákospalota, Rákosszent
mihály, Salgótarján, Sárvár, Sza
badka, Sopron, Szekszárd, Szene,
Székesfehérvár, Szécsény, Szolyva, Szombathely, Szurdokpüs
pöki, Újpest, Újvidék, Vecsés,
azok a helyek, ahonnét komoly
érdeklődés nyilvánult meg Jókai

városa művészi fényképkiállitása
iránt. Külön említésre érdemes,
hogy ifjúságunk is nagy lelke
sedéssel vett részt a kiállításon,
14 diák 51 képpel sorakozott
fel a versenyre.
A bíráló bizottság 3 képet
érdemesített I . díjazásra, 7 ké
pet I I . díjazásra és 15 képet I I I .
díjazásra. Kitüntettek ezüst pla
kettet, bronz-érmet és díszok
levelet nyertek. A kitüntettek
sorában Plettner István Komá
rom, bronz-érmet, dr. Pazar
László Komárom, Láng Géza
Tatabánya, i f j . dr. Paár
Lajos
Komárom, Volánszky Sándor Ko
márom, Gyirmoty Gyula Tata,
Keszegh Tibor Komárom okle
velet nyert. A diák pályázók
kozül*8-at díjaztak, köztük Juhász
Miklóst Komáromból és a kis
IV. elemi iskolás Viola Hertát,
aki egy névtelen adakozótól egy
doboz cukorkát nyert.
A fényképkiállitásnak min
den várakozáson felüli .erkölcsi
sikere van. A legnagyobb elis
meréssel adózunk dr.
Pazar
László pénzügyi titkárnak, a
kiállítás rendezőjének, aki nagy
szerelettel és lelkesedéssel, fá
radságot nem ismerő nagy mun
kával, kitűnő
szakszerűséggel
most már másodízben s mindig
nagyobb mértékben és művészi
eredménnyel rendezte meg az
országos kiállítást Komárom
ban.
Aki szereti a szépet, a
művészetet, az tekintse meg az
országos fényképkiállitást, mely
június 20 ig, vasárnap estig lesz
csak nyitva.

HÍREK.
U r n a p l k ö r m e n e t . Június
24-én, csütörtökén ünnepli a
Kat. Egyház az Oltáriszentség
rendelését, melyet nagycsütör
tökön, az utolsó vacsora emlék
napján a nagyhét gyásza miatt
nem ünnepelhelet meg kellőkép
pen. Az újvárosi egyházközség
ben 7 órakor a Szent István
templomban lesz szentmise, az
ünnepi nagymise 9 órakor a Jé
zus
Szive-templomban
lesz,
utánna indul el a körmenet. A
Kállay I . utca, Szt. István-tér,
Győry-u. és Zichy-u. vannak a
körmenet utvonalában. A kör
menet rendezősége kéri a fel
sorolt utcák lakóit, hogy utcai
ablakaikat szíveskedjenek a kör
menet idejére virágokkal díszí
teni.
Kitüntetés. A budapesti
Orvosegyesület dr. Király József
kórházi főorvosnak, megbízott
kórházigazgatónak „Pajzsmirigy
megbetegedései" cimü munkáját
a Herczel Manó jutalomdijjal
tüntette k i . A jutalomdijat a
budapesti Orvosegyesület ün
nepélyes közgyűlésén f. hó 11én, pénteken délután 6 órakor
adták át a kitüntetett főorvosnak.
Uj közgazdász doktor.
Hajnal Ferencet, Hajnal Oszkár
kereskedő fiát, f. hó 17-én avat
ták Budapesten közgazdász dok
torrá.
U j Nemzetvédelmi K e 
resztes. Magyarország Főméltóságu Kormányzója Wancz Ró
bert városi főtisztnek, a helyőr
ségi templom karnagyának a
Nemzetvédelmi Keresztet ado
mányozta.

Halálozás. Komárom vár
megyei tanítóságának, katolikus
társadalmának gyásza van. Meg
halt Hollós
Béla kisbéri ny. r .
k. tanító életének 59-ik, boldog
házasságának 30-ik évében. A
megboldogult több mint három
évtizeden át működött Kisbéren
s ez idő alatt egészen és töké
letesen pedagógus volt, a taní
tás-nevelésügynek
olthatatlan
szerelmese-, művésze. Elhuny
tával nagy ür maradt vissza
Kisbér társadalmi életében, mert
agilitásával, lelkének melegével
dolgozott, harcosa volt minden
egyházi, községi és kultur ügy
nek. Földi maradványait június
17-én, csütörtökön délután te
mették el igén nagy részvét mel
lett. Halálát szerető felesége, sz.
Merville Stefánia, Béla, János,
Sándor gyermekei, kiterjedt ro
konsága, a vármegye tanítósága,
a tanítványok nagy serege, ba
rátok és ismerősök gyászolják.
Emlékét mi is kegyelettel őrizzük.
Sikerült tanulmányi k i 
rándulás. Komárom thj. szab.
kir. város Népművelési Bizott
sága keretében a Munkásfőis
kola hallgatói és Komárom vá
ros közönsége számára meg
rendezett tanulmányi kirándulás
a gesztesi várhoz kitűnően s i 
került. A tanulmányi kirándulók
a Vértes pompás és portalan
utjain keresztül közelitették meg
a várat. A vár történetét Wiesenbacher József törvh. népm. titkár,
állami iskolafelügyelő ismertette.
Mint értesülünk két hét múlva
hasonló tanulmányi kirándulást
rendeznek Tata és környékének
megszemlélésére
H a l á l o z á s . Őszinte rész
véttel éltesültünk, hogy
Sotter
József városi kezelő tisztviselő
48-ik évében szivszélhüdésben,
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Ugy tisztviselőtársai
körében,
mint a tűzharcos táborban, ahol
a választmánynak volt értékes
tagja, őszinte részvét nyilvánult
meg szerető özvegye Bokor Mar
git és kisfia iránt. Nagy részvét
mellett junius 16-án, szerdán
délután temették el. Temetésén
á tűzharcosok testületileg vettek
részt.
Német n y e l v t a n f o l y a m o k .
A komáromi német nyelvtanfo
lyamokon a tanévet ezidén dr.
Ernst Hackel, a Budapesti Né
met Tudományos Intézet nyelvi
osztályának vezetője zárta be.
Lendületes évzáró beszédében
rámutatott arra, hogy minden
nyelv valamely nép kultúrájának
hű kifejezője. A nyelvismeret
nagy mértékben hozzájárul a
nemzetek közötti barátság elmé
lyítéséhez. Majd a szorgalmas
tanulóknak értékes jutalomköny
veket adott át. Végül jelen volt
a haladók nyelvvizsgálatán és
elismerését fejezte ki az elért
szép eredmény fölött. A követ
kező tanév előreláthatólag októ
ber hó elsején kezdődik.
Népművelői e l ő a d ó k é p z ő
t a n f o l y a m T a t á n . A vallás és
közoktatásügyi miniszter rende
lete alapján a vármegyei nép
művelési bizottság június 20-tól
26-ig tanárok, tanítók és egyéb
népművelők
számára előadó
képző tanfolyamot rendez Tatán.
A tanfolyam iránt már is nagy
az érdeklődés.

Érettségi vizsgák a ko
máromi
bencés-gimnázium
ban. A komáromi Szent Bene
dek-rendi főgimnáziumban az
elmuli héten kezdődtek meg az
érettségi vizsgálatok. A VIII. a
osztálybeliek érettségi vizsgála
tának eredményét június 15-én,
kedden hirdették k i . Kitüntetés
sel érettek: Kamarás
Rezső,
Majer János, Rohonyi Judit. Je
lesen érettek : Jakóy Zsuzsanna,
Juhász Miklós, Kaubek Edit,
Szökő! Péter, Tóth Lajos, Ú j 
laki Károly, jól érettek: Arnold
Ákos, Erdős Antal, Hídvégi Edit,
Holota Gizella, Ipovitz Sarolta,
Kanyai István, Kocsis Margit,
Rész Albert, Sólymos János,
Steiner Magda, Sült T i b o r , Vass
Katalin. Érettek: Ács Ilona, Ba
kos Károly, Fiedler János, Goldschmied Hubert, v. Hódy János,
Nagy Zoltán, Szily Magda. Javitóvizsgálatot tehet 4, ismétlésre
utasíttatott 1. — VIII. b osztály
eredményét jövő számunkban
hozzuk.
A városi zeneiskola tan
évzáró
növendékhangver
senye. Június 3 án délután tar
totta tanévzáró növendékhang
versenyét a Városi Zeneiskola a
kultúrpalotában. A nagyszámú
közönség meleg szeretettel s nagy
megelégedéssel hallgatta a . nö
vendékek játékát, akik tudásuk
legjavát igen szép felkészültség
gel adták. Különösen
kitűnt
Kremenak k á n , Vánkay László,
Szirányi Tamás, Sziklai Lívia,
Csukás Kva és Hilda, Kőberling
Hilda, Galambos Márta, Gal
Zsuzsi, Biza László, Paradi Edit,
és Galambos Gedeon zongorán,
valamint Mészáros Tivadar he
gedűn. A hangversenyen a nö
vendékek megemlékeztek Grieg
Edvardról születésének 100-ik
évfordulóján. A tanévzáró nö
vendékhangverseny szép ered
ménye Sendlein János igazgató
kitűnő vezetése alatt működő
zenetanári kar komoly, lelkiis
meretes munkáját dicséri. Zene
iskolánk kultur hivatását valóban
maradéktalanul betölti.
Leventéink a sebesül
tekért. Nagy sikert ar.itott mű
soros

estet rendezett a K o m á 

romi Levente Egyesület miiked
v e l ő gárdája a komáromi hadi
kórház sebesültjei szórakoztatá
sara a gimnázium dísztermében.
A műsoron vidám énekszámok,
v e r s e K , egyfelvonásos vígjátékok
és a vegyeskar szerepelt i g e n
nagy tetszést aratva. A miisor
szamokat Zachár Imre i f j . ve
zeti) humoros közbeszurásokkal
vezette be. A kétórás előadás
minden számát honvédeink s o k 
sok tapssal köszönlek meg. A
záró szám előtt a sebesültek
szónoka meleg szavakkal kö
szönte meg a s z é p előadást.
Államsegély a vármegyei
tej és c u k o r a k c i ó r a . A belügy
miniszter a vármegyei zöldke
resztes tejakcióra 30.000 P-t, a
cukorakcióra pedig 15.000 kg.

A számok
beszélnek...
Munkában a Városi
Közjóléti Szövetkezet.
A Városi Közjóléti Szövet
kezet működéséről havonkint tá
jékoztatót ad a polgármesteri je
lentés. A statisztikai adatok v i 
lágosságot derítenek a szélesvonalu szociális munkái ól, amelylyel városi halóságunk és intéz
ménye a sokgyermekes magyar
csaladok megsegítésére siet, a
szegény, rászorultak életküzdel
mét
elviselhetővé
iparkodik
tenni.
A számok beszéljenek :
A m. kir. belügyminiszté
rium műszaki osztálya meg
küldte az 1943. év folyamán
építendő nép- és családvédelmi
lakóházak tervrajzait. A Városi
Közjóléti Szövetkezet igazgató
sága részéről kiküldött szűkebbkörű bizottság kiválasztotta a
helyi viszonyoknak
legjobban
megfelelő háztervrajzot s a folyó
évi lakóházakat azoknak megfe
lelően fogja
felépíteni. — A
katonai kincstártól átvett selejtes
lábbeliket
a
Szövetkezet
a
Honsz. utján kisiparosokkal k i 
javíttatta és így 161 pár uj talpalásu, illetőleg fejelésü bakancs
került szétosztásra, elsősorban a
sokgyermekes
mezőgazdasági
munkások között az önköltségi ar
megtérítése ellenében. A szövet
kezet igazgatósága a Messingerféle birtokból 22 sokgyermekes
családnak juttat 3—3 holdas
kishaszonbérletet és vállalatba
adta a mult év őszén megkez
dett hat családi ház épitési mun
káját. A jóléti alap szövőüzemé
nek termelése zavartalan.
Két
sokgyermekes családnak 11, ille
tőleg 12 ezer pengő kölcsönt en
gedélyezett házépítés céljából,
hét családnak 200—200 pengőt
házjavitásra. Juttatott továbbá
1 drb. lovat 800 pengő ériék
ben engedélyezett 200 pengőt
borjú vásárlásra 6 családnak l - l
kecskét, 4 családnak 1 — 1 pár
malacot, 5 családnak
15—20
kisliba vásárlására családonkint
1 5 0 - 2 0 0 pengőt, 1 családnak
pedig angóranyul-ketrec készí
tésére 500 pengőt folyósított.
— A nép- és családvédelmi alap
karitatív juttatásként egy család
részére kecskét vásárolt, 3 csa
ládnak karitatív segélyt adott,
bútorvásárlásra 200 pengőt, 3
hadbavonult családja részére 2550 pengő segélyt utalt k i , t e i mészetben pedig 200 m. flanelt
osztott szét 9.83 P-s egységáron.
A számok beszélnek . . .
A kenyérváitójegyek
az
egész országban é r v é n y e s e k .
A hivatalos lap vasárnapi száma
közli a közellátásügyi miniszter
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K F C — B L K 2:1 (0:1)
Barátságos.
Vezette : Berecz.
Egyenlő erők küzdelme. A
KFC megérdemelten nyerte a
mérkőzést, bár az első félidőben
sokkal jobb volt a BLK.
Szép
kielégítő játékot mutatott mind
két csapat — Góllövők Rákosi
2, illetve ü u g . — Jók a
KFCból Pethő, Csizmadia, Mészá
ros, illetve ü u g , Horváth, Pápai.
Úszóverseny Dunaalmá
son. F. hó 27-én délután fél 6
órai kezdettel a
strandfürdő
úszómedencéjében úszóverseny
lesz. Este zene, tánc. Olcsó ét
kezésről gondoskodva van. Rész
letes programmot a jövő szá
munkban közlünk.
M. kir. rendőrség komáromi
kapitánysága.
1943.

kih. 2473. szám.
Tárgy: Kiss Lászlóné Szabó Anna
komáromi lakos borkihágási
ügye.

ítéletkivonat.
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Komárom, 1943.
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m kir. rendőrtanácsos,
rendőri büntetöbiró.

Ránduljon m
Dunaalmásra.
Kénes strandfürdő. Hőfoka 26 C.
Az újonnan épült szál
lodában
folyóvíz.
K o m á r o m és V i d é k e
I P A R T E S T Ü L E T
Elnöksége

férfi tisztviselőt
keres. Érdeklődni lehet az
i p a r t e s t ü l e t i irodában
naponta 8—1 óráig.
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irodája

Komárom, Ferenc József rakpart 11.

T U R U L
FILMSZÍNHÁZ
Komárom,

Kun Miklós-u.
Telefon 470.

11.

Június 19-től, szombattól
jun. 22-ig, keddig bezárólag
Az első magyar slágerburleszk :

Behajtani tilos
Másfél crás gondtalan kacagás !
UFA híradó.
Szombat fél 4, vasár- és ünnepnap
fél 2 órai előadás 80 fill. lefelé.
Június 23-, 24- és 25-én,
szerda-, csütörtök- és pénteken
Az olasz
hatalmas

filmgyártás
alkotása :

Borgia Lukrécia
MAGYAR híradó.
Június 24-én, csütörtökön a z
előadások kezdete a vasárnapi
Az előadások kezdete: köznapon
VJ6 és y,8 órakor, szombaton
Va4 Va6 és V28 órakor, vasárnap
V*2. V24, V26 és V»8 órakor
Jegyelővétel vasárnap 10—12-ig,
hétköznap az első előadás meg
kezdése előtt 1 órával.
137| 1943.

A m. kir. rendőrség komáromi
kapitánysága mint 1. fokú rendőri bün
tetőbíróság Kiss Lászlóné született
Szabó Anna vendéglős neje Komárom
Gyár utca 51. szám alatti lakost az
1943. kih. 247J3 számú jogerős ítéleté
vel bornak 25o/ viz hozzáadásával
való hamisítása által elkövetett s az
1936. évi V. t. c. 9. §-ába ütköző és
ugyanazon törvény
49. §-ának 1.
bekezdése 1. pontja szerint minősülő
kihágás elkövetése miatt 5 napi elzá
rást helyettesítő 50 pengő pézbüntetésre s egyben 20 pengő állami ellen
őrzési dij s 32 pengő vegyvizsgálati
díj megfizetésére és a felmerült, vala
mint a még felmerülendő eljárási költ

Föld, ház, birtok adás-vételét
sikeresen
közvetíti

cukrot utalt k i .

Bélyeggyűjtők figyelmébe.
A Horthy Miklós nemzeti repülő
alup támogatásával július 1-én
uj 8, 12, 20 cs 30 filléres pót
bélyegek jelennek meg száz
százalékos felárral. Az uj bé
lyegek alapértékükben bérmen
tesítésre december 31-ig fel
használhatók.

rendeletét, amely szerint 1943.
juniüs 1-től 1943. szeptember
31-ig bárhol kiadott kenyérvál
tójegyekre az ország egész te
rületén lehet sütőüzemekben és
kenyérárusitásra jogosult egyéb
üzletekben kenyeret vásárolni.

végreh. szám.

Árverési hirdetmény.
Ezen árverés kitűzésének alapját
képező végrehajtás közbenjőttel lett
foganatosítva
A komáromujvárosi kir. járás
bíróság PK. 22|1943. sz. végzésévei dr.
Köváry József komáromi ügyvéd által
képviselt Ravasz Zsigmond végrehaj
tató javára egy végrehajtást szenve
dett elleni 343 pengó 10 f. tőke és já
rulékai erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás folyamán lefoglalt és 1980 P-re
becsült ingóságok elárverezésére a ko
rábbi és
felülfoglaltatók követelése
erejéig is, ha kielégítési joguk még fenn
áll, végrehajtást szenvedőnél S z ő n y ben t-ö-utcában leendő megtartására
határidőül

1943.

évi július hó 1-én d. e. 11

diáját tűzöm ki, amikor a bíróilag le
foglalt köves daráló, gyalupadok, gya
lugépek, körfűrész,
villanymotor és
egyéb ingóságokat a légtöbbet
Ígé
rőnek készpénzfizetés mellett, szük
ség esetén becsértéken alul is, de leg
alább a becsérték 2 3-áért elfogom
árverezni.
Akik a fenti ingóságok vétel
árából a végrehajtató követelését meg
előző kielégitti.téshez jogot tartanak,
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés
megkezdéséig nálam szóval vagy írás
ban beadhatják.
Komárom, 1943. évi május 27-én

Borsitzky László
P. H.

kir. bírósági végrehajtó.

Ciánozást
váltai

jótállással

Dr. Á N Y O S

A.

vegyészmérnök
G Y Ö R , M e g y e h á z u.20.
Telefon : 12

Felelős kiüüó :

CZIKE

IMRE.

Nyomatott Hacker Dezső
könyvnyomdájában Komárom,
Mussolini-ut 23.
Felelős v e z e t i : Hacker Beaső.

