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Hirdetések díjszabás szerint. 
K é z i r a t o k a t nem adunk v i s s z a . 

Uj élet 
a romokon. 

A totális háború Komá
romban is szomorú valósággá 
változott. A legutóbbi szi
réna búgások a lelkünkbe 
nyilaltak, érzékeltették a füs
tölgő romok illatát, a rom
bolás borzalmait, az emberi 
élet gyarlóságát, a szenvedé
seket, xTiw.-p;"óbáItatá?okat. A 
két bombatámadás kísértetes 
hatása talán egy egész életre 
szólt, r!e lehet, hogj c:,ak 
előszele volt az eljövendő 
döbbenetes napok felkészü
lésére. Szemünk káprázik a 
félelmetes éjszakai tűzijáték 
fényétől, az égbenyúló füst
oszlop látásától. Nem tu
dunk elsőről, másodikról be
szélni, csak bombázásról, gyil
kos terrortámadásról, amely 
a dolgozó embereket meg
érdemelt pihenésében, verej
tékező munkájában zavart 
meg, kenyérkereseti lehető
ségében támadt orvul, gaz
dasági életünkben sietett mély 
sebet ütni. Szavakat, kifeje
zéseket, fogalmakat kopta
tunk csak, ha a történelmi 
percek leírását tűznénk ki 
célul akkor, amikor fejünk 
felett búgnak a nagy de
mokráciát hirdető nemzetek 
halálmadarai mikor az ember
szeretet, a kultúra jegyében 
vért, halált, pusztulást zúdí
tanak a védhetetlen íegyver-
nélküli, békés polgári la
kosságra. 

Miközben az áldozatokat: a 
meghalt embereket, az elpusz
tított értékeket nehéz szívvel 
búcsúztatjuk, róluk az élőkre 

irányul figyelmünk. A törté
nelmi percek igazolták, hogy a 
veszély idejében, a támadás 
után, testben és lélekben 
erősebbek, kitartásban kemé
nyebbek lettünk. Lelkierős
séget jelent, hogy a légol
talmi riadó alatt a fegyel
mezettség, a rend, a bízó 
hit legyőzte a kishitüséget, a 
félelmet és mentett életet. 
Lelki megerősödést jelent, 
hogy a támadás után, min
denki, honvédségünk, polgári 
szervezeteink, ásóval, csá
kánnyal, gyógyszerrel, kc 
nyérrel már is odasereglettek, 
dolgoztak a segitő kezek, 
suttogtak a résztvevő szavak, 
melengetett a magyar élet 
szeretete. 

A légitámadások során röp
cédulákat szórtak közénk 
ellenségeink, hogy fokozzák 
az idegháborút, hogy meg
bontsák a magyar egységet, 

amelyre az élet-halálra menő 
küzdelemben oly nagy szük
ség van. Fenyegetnek, ijeszt
getnek, lázongásra, szabo-
tálásra buzdítanak, hogy 
pusztulásunkat jelentő ör
vénybe juttassanak, mint tet
tek a mult világháborúban. 

Hullottak romboló bom
bák, tüzet fakasztó gyujtó-
lapok, destruáló röplapok Ko
márom vármegye földjére 
a héten, de igazi célt el 
nem érnek vele. A belső íront 
ép marad, visszaverte a táma
dásokat, mert belsőleg, lelkileg 
sértetlenek, sebezhetetlenek 
maradtunk, mely letörli a 
szenvedéssújtotta könnyeket 
és erőt ad, hogy tovább őr
ködjünk a Duna két partján, 
annál erősebben fokozzuk az 
életért folytatott lázas munka 
ütemét. Uj élet lángol íel a 
romokon s meghozza a ma
gyar feltámadást. 

Komárom egy havi közigazgatása. 
Komárom thj. szab. kir. város 

közigazgatási bizottsága a távol
levő főispán helyett Alapy Gás
pár m. kir. kormányfőtanácsos 
polgármester elnöklésével f. hó 
13-án tartotta rendes havi ülését. 

A polgármesteri jelentés rész
letes beszámolót adott Komárom 
egy havi közigazgatásiról. Je
lentette, hogy a Hősök napját 
méltóan megünnepelte a város 
közönsége. A zsidókra vonatkozó 
rendeletek végrehajtásáról adott 
tájékoztatót, őrömmel adta a bi
zottság tudomására, hogy a bel
ügyminiszter a műszaki közigaz
gatás zavartalanságának biztosí
tására a városi főmérnöki állás 
megszervezését jóváhagyta. Az 
állásra Gözsi-Kováts István mű
szaki tanácsnokot nevezte ki. 
Az új főmérnök állását elfogadta, 

de sajnos a hivatal ezidőszerint 
őt és Rácz Elemér mérnököt 
nélkülözni kénytelen, mert ka
tonai szolgálatot teljesítenek. A 
közellátásban fennakadás nincs, 
csupán tüzelőanyagbeszerzés kö
rül vannak komoly nehézségek. 
A légoltalmi intézkedések meg
történtek, ott ahol más megoldás 
nem volt lehetséges, szükség
óvóhelyként futóárkokat építet
tek. A távbeszélő kiépítésével 
feltört utcaburkolat helyrehoza
tala folyamatban van. 

Dr. Kun Árpád ügyvéd sür
gette, hogy a hatóság Komárom
déli oldalon is létesítsen egy bér
kocsi, bérautó-állomást. 

Balogh Miklós kifogásolta, hogy 
a visszamaradt zsidó bútorok a 
gettóban sok helyütt a szabadban 
vannak, tönkremennek. Ezen tár

gyak is nemzeti vagyont képvi
selnek, megőrzésükről, kezelésük
ről gondoskodni kell. A lakás
hivatal elleni panaszokat tárta 
az ülés elé. Sürgette a községi 
iskolaszéki gondnok által emelt 
panasz kivizsgálását. 

A felszólalásokra Alapy Gáspár 
polgármester adott megnyugtató 
választ és tudomásul vette a 
bizottság a polgármesteri havi 
jelentést. 

Behatóan tárgyalta és egyhan
gúan elfogadta az ülés a többi 
hatóságok és hivatalfőnökök havi 
jelentéseit. 

A bizottsági ülés után az al
bizottságok üléseztek. 

A Radetzky huszárok 
emlékünnepe. 

36 évvel ezelőtt: 1918. június 
15.-én zajlott le a Radetzky hu
szárok egyik legdicsőbb fegyver
ténye : a piavei csata. A Radetzky 
huszárok ennek e csatának az 
évfordulóján évről-évre ezred
napot rendeznek. Az idén szerény 
keretek között áldoztak elesett 
hőseik emlékének. Reggel 8 óra
kor a Jézus Szive templomban 
requiem volt az elesett hősök 
lelki üdvéért. A szent misén a 
helyőrségi tisztikar küldöttsége 
és Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármester je
lent meg. 11 órakor abban az 
időpontban, amikor a legnagyobb 
hévvel dult a piavei csata tör
tént a Radetzky huszárok em
lékművének megkoszorúzása. A 
volt Radetzky huszárok koszo
rúját lovag Kempszky Lénárt 
tart. huszárszázados, postataka
rékpénztári igazgató, a honvéd 
helyőrség koszorúját Jókai Miklós 
ezredes, h. állomásparancsnok, 
a vármegyéét Félegyházi Elemér 
vármegyei aljegyző, Komárom 
thj. szab. kir városét Alapy 
Gáspár m. kir. kormányfőtaná
csos, polgármester helyezte el. 
emlékműre kegyeletes szavak 
kíséretében. 

Az ünnepségen megjelent Nagy 
Nándor főispán is. 

Megbízható minőségű 
á r ú t á r u s í t u n k 
k ö v e t k e z e t e s e n 

e g y s é g e s á r o n . 

a K o m á r o m i 
Fűszer és csemege-üzlet 

Mus*olini-u. 19. 
Telefoni 488. 

Forduljunk bizalommal 
HANGYA Szöve tkeze thez 

, .Aranyhordó" vendéglő K O m á r O I U * Ferenc József rakpart 15. 
Telefoni 344. 

Tagjainknak 
v á s á r l á s i v i sszatér í tés t 

adunk. 
L e g y e n t a g u n k ! 

E L Ő F I Z E T É S I Á R : 
Egész évre 8 P. Negyedévre 2 P. 
Félévre 4 P. Egyes szám ára 20 f. 

Megjelenik minden szombaton. 



Bombatámadások 
a komarom megyei 
ipartelepek ellen. 

Június 12-éröl 13-ára virradó 
éjjel ellenséges bombázók a du
nántúli légi tér átrepülése után 
az egyik megyei ipartelepünk el
len intézett súlyos támadást. Az 
ellenséges gépek előbb világító 
bombákat dobtak le, melyek 
nemcsak a gyártelep területét, 
honem a messze vidéket is tö
kéletesen megvilágították, majd 
robbanó és gyújtóbombákat szór
tak az ipartelepre. 

A tüzérségünk erősen dolgo
zott, száz és száz lövedék ost
romolta a több ezer méter 
magasságban felvonuló négymo
toros repülőgépeket. 

Az ellenséges gépek tiz per
cig tartották tűz alatt az ipar
telepet. A kár jelentékeny. A 
bombatámadásnak 2 halottja és 
több sebesültje van. A lakosság 
fegyelmezetten viselkedett, az 
óvóhelyek a légoltalomnak meg
feleltek. 

A mentési és oltási munkákat 
még az éjjeli órákban megkezdték. 

Folyó hó 14.-én délelőtt a min
dennapi élet nyugodt menetét 
ismét megzavarta egy ellenséges 
légi támadás. A rádió gyorsan, 
egymásután riasztotta a dunán
túli városokat s alig szólalt meg 
a sziréna, a felhőtlen égen nagy 
magasságban fel-fel tűnnek a 
napfényben csillogó gépmadarak, 
amint Komáromon átrepülve, cso
portosuljanak, romboló-és gyújtó
bombákat dobáljanak le. A légvé
delmi fegyverek fehér, apró bá
rányfelhőkhöz hasonló pamacsai 
zavarta ugyan a sűrű rajokban fel
vonuló gépek munkáját, a romboló 
és gyújtó bombák mégis rendelte
tési helyükre érkeztek, mert rob
banásaik messze hallattszott, a 
forrón tűző nyári napot pillana
tok alatt elhomályosította egy 
hatalmas füstoszlop. 

A bombatámadás alig 15 per
cig tartott. Utánna azonnal meg
kezdődtek a mentési és oltási 
munkálatok. A légitámadásnak 
1 halott és néhány sebesült ál
dozatja van. 

A jelentések szerint ugyanek
kor légi támadás érte Budapestet, 
Budapest vidékét, Kecskemétet 
és dunántúl más községeit is. 

ammmm 

Magasabb ruhad í ja t kapnak 
a ha tóság i légoltalmások 

Május 1-i hatállyal a városok 
és községek hatósági légoltalmi 
szervezetében tényleges szolgá
latot teljesítő légoltalmi szolgá
latosok, ruhakoptatásí díját fel
emelték. A napidíj október 16-ig 
174 P, október 16-tól április 15-
íg, amikor számításba veszik a 
felsőkabát viselését is, 1*94 P. 

Azokat, akiket légóruházattal 
részben elláttak, a valóban viselt 
saját ruházati cikkek után na
ponként ezt a ruhakoptatási díjat 
kapják: egy pár lábbeli 50 fillér, 
egy darab mellény 4 fillér, októ
ber 16-tól egy darab felsőkabát 
20 fillér, nadrág 36, kiskebát 40, 
•apka vagy kalap 4, egy rend 
fehérnemű 40 fillér. 

Ha Sejórí az előfizetése, 
sz íveskedjék megújítani I 

A v a s ú t i csendőrség leleplezte 

a komáromi vagonfosztogatás tetteseit. 
akik a bűnszövetkezetnek tagjai 
voltak, köztük vasúti tiszt és al
kalmazott is szerepel és csak 
igy volt lehetséges, hogy éjsza
kánkint nyugodtan megdézsmál
ták a vasúton szállított árukat. 

A vádlottak lakásán nagy
mennyiségű lopott élelmicikket, 
ital árut, ruházati anyagot, ér
tékes ipari és kereskedelmi árut 
találtak. Az összehordott holmik 
vagontételeket tesznek ki. A 
fosztogatók egyik vendéglőben 
tartottak rendszeresen hadita
nácsot, ott adták -el az orgaz
dáknak a lopott holmikat. 

A vasúti csendőrség a nagy
arányú vasúti fosztogatás tette
seit már átadta a komáromi 
ügyészségnek, a komáromi tör
vényszék fog rövidesen Ítéletet 
mondani a nagyszabású bűn
perben. 

Veszedelmet méreteket öltött 
Komáromban is a vasúton szállí
tott áruk megdézsmálása. Alig 
érkezett szállítmány a komáro
mi pályaudvarra, melyekből isme
retlen tettesek a maguk vámját 
ki ne vették volna. így nagy 
károkat okoztak kereskedők
nek, iparosoknak, de magának 
a vasútnak is az állandó vagon
fosztogatásokkal. 

A köz- és vagyonbiztonság 
fenntartása érdekében az elmúlt 
hetekben erélyes nyonozást in
dított Komáromban a nem rég 
alakított vasúti csendőrség a 
vasutfosztogatók kézrekeritésre. 
Kitartó munkájukat teljes siker 
koronázta, mert leleplezte a 
fosztogató bandát, mely Komá
romban oly szemérmetieaül mű
ködött. Eddig több mint negy
venre rúg a vádlottak száma, 

Megalakult Komáromban 
a K lapka György 
Lövész Egyesület . 

Folyó hó 11-én délelőtt 11 
órakor Komáromban, a Kul
túrpalotában aiakuló közgyűlési 
tartott a Klapka György Lövész 
Egyesület. Az alakuló közgyű
lésen igen sokan jelentek meg 
a társadalom különböző rétegei
ből. A katonai, vármegyei és 
városi hatóságok is képviseltet
ték magukat, élükön Horváth 
Ferenc vezérőrnagy hadtestpa
rancsnokkal, vitéz Nagy Nándor 
főispánnal, dr. Schmidt Jenő al
ispánnal, Alapy Gáspár polgár
mesterrel, Fadgyas Aladár ev. 
esperessel. 

A Hiszekegy elmondása után 
Verbóczy Kálmán ezredes az 
Orsz. Magy. Löv. Szöv. üv. fő-
lövészmestere nyitotta meg a 
közgyűlést. Megnyitó beszédében 
röviden ismertette a megalakí
tandó egyesület fontos nemzet
védelmi célját. Idézte Klapka 
György bátor hős katonaszelle
mét. Utána Csiszér Alajos tette 
meg szervezési jelentését. A to
vábbiakban a közgyűlés megvá
lasztotta tisztikarát, örökös dísz-
elnök : vitéz Rátz Jenő minisz
terelnök helyettes, díszelnökök : 
Jaross Andor belügyminiszter, 
Horváth Ferenc vezérőrnagy, 
Tenke Lajos m. kir. ezredes, 
Verbóczy Kálmán ezredes, vitéz 
Nagy Nándor főispán. Elnök: 
Csiszér Alajos főlövészmcsíer, 
ügyv. elnök Reviczky Sándor 
főlövészmester, stb. 

Csiszér Alajos elnök ismertette 
az egyesületben megvalósítandó 
célkitűzéseit. Elsősorban a cél
lövészet fejlesztését akarjuk egé
szen magas színvonalra emelni, 
— hangsúlyozta — szélesebb 
körben kedveltté tenni. A cél
lövészetben szakszerű sportbéli 
nevelést akarunk rendszeresíteni 
az egyesület tagjai között az 
erős magyar hazafias és keresz
tény szellemet ébrentartani. 

Tenke Lajos ezredes mélyha
tású felszólalásában a lövész
sport ápolásának, fejlesztésének 
honvédelmi jelentőségéről beszélt, 
ígéretet tett, hogy a katonai ha
tóságok minden tekintetben tá
mogatni fogják az új egyesületet 
lőtér, céllövő fegyverek és lőszer, 

' szakoktatók, előadók rendelke
zésre becsájtásával. 

Elnök megköszönte a jelenlevő 
katonai és polgári hatóságok tá
mogatását is. Egyben meghívta 
a közönséget a kedden este tar
tandó háziestre, mely az egye
sület otthonában lesz megtartva. 

Füssy Kálmán országgyűlési 
képviselő indítványára az ala
kuló közgyűlés üdvözlő távirat
ban köszöntötte vitéz Rátz Jenő 
helyettes miniszterelnököt és v. 
Jaross Andor belügyminisztert. 

A Himnusz eléneklésével ért 
véget az alakuló közgyűlés, 
r. , - ' . , , ... • . &B&Om 

Levente hangver
seny Nagyigmándon 

Június hó 11-én délután nagy
szabású levente hangverseny 
volt Nagyigmándon. Az ünne
pélyen a komáromi leventezene
kar is közreműködött Bethlendy 
Sándor karnagy vezetésével. Á 
rossz idő dacára a Strandfürdő 
kerthelyiségében mintegy ezer 
főnyi közönség jelent meg, köz
tük Kalász József főhadnagy 
járási levente parancsnok, to
vábbá a község és környező 
falvak vezető személyei. 

Szabó György zászlós 
levente körzetparancsnok üd
vözölte a közönséget. Be
szédében a leventeintézmény 
nagy nemzetnevelö hatását mél
tatta. Utána a leventezenekar 
indulókat játszott, majd ének
számok és szavalatok, melyeket 
a nagyigmándi levente szereplök 
nagy sikerrel adtak elő, tették 
változatossá a műsort. Beth
lendy Sándor karmester saját 
szerzeményeiből adott elő sok 
tapsot aratva. Egy szép magyar 
tánc is szerepelt a műsoron. A 
szabadtéri előadás lélekemelő, 
hazafias érzéseket váltott ki és 
sok mosolyt fakasztott. 

A sikerült hangversenyt Szabó 
György zászlós főrendezővel az 
élen a gesztesi járás levente pa
rancsnokai és a Nagyigmándi 
Levente Egyesület rendezte. 

Az ünnepség elérte célját, 
mindenki lelkesülve távozott, 
mert megértette, hogy a mai 
komoly időkben is dolgozik a 
magyar levente ifjúság, lelkes 
munkájával elősegíti a boldo
gabb magyar jövendőt. 

Kisgyűlés 
a városházán. 
Komárom íhj. szab kir. vá ros 

törvényhatósági kisgyülése jú
nius hó 13-án, kedden délután 
rendes ülésf tartott. Az ülésen 
vitéz Nagy. Nándor főispán 
távollétében Alapy Gáspár pol
gármester elnökölt. 

A kisgyűlés beható tárgyalás 
alá vette a törvényhatósági 
közgyűlésre előkészítendő ügye
ket. Borsod vármegyének a po
litikai pártok működésének be
szüntetése és az egypárt rend
szer bevezetése, valamint G y ő r 
thj. szab. kir. városnak a lak
bérek felemelése, Hajdú vár
megyének a tisztviselők kikül
detési dijának felemelése tár
gyában hozott átiratát pártoló-
lag terjeszti a közgyűlés elé, 
elfogadni javasolja Ruttkay 
Endre volt városi mérnöknek 
végkielégítési kérelmét és az 
adófelszólamlási bizottságba 5 
rendes és 5 póttag választását. 
Balogh Miklós bizottsági tag 
indítványára javasolja dr. Bél-
teky Gyula tanácsnok ellen a 
vizsgálat elrendelését, mihelyt 
Balogh Miklós vádjait és bizo 
nyitékait beterjeszti. Az eljárást 
szüneteltetni kellett, mert Balogh 
Miklós vádjait és bizonyítékait 
nem terjesztette be, a felhívásnak 
eleget nem tett. Javasolja uj 
utca megnyitását a Gyár-utca és 
Klapka György-út között. Elfo
gadásra ajánlj-; a közúti alap 
1944. évi költség veüoJt ?zzal, 
hogy az 1943. évi zárszáma
dási maradványt az 1944. év ; 

költségvetésbe beállffiák. 
Saját hatáskörében a kisgyű

lés Micsányi jenő műszaki al
tisztnek 3 havi betegszabad
ságot adott, az 1944. évi apa
állat tartási dijakat és legelő
béreket az elmúlt évi megálla
pítás szerint érvényesítette. Né
meth Lászlónak a vágdunai 
strandfürdő bérletet a folyó évre 
meghosszabbította. Hegedűs 
Lászlóné és Halász Ferencné 
tejelosztóknak literenkint4 fillér 
szubvenciót állapított meg és 
elrendelte, hogy a tejelosztásí 
versenytárgyalás alapján lehe
tőleg komáromi tejkereskedőnek 
adja ki. 

Több kisebb ügy letárgyalása 
után a gyűlés este 7 órakor 
ért véget. 
^wiifiiii i in ixiiíi WmMammmmmm 

K o m á r o m i munkapiac. A 
komáromi m. kir. állami Munka
közvetítő Hivatal (Komárom, 
Zámory u. 1. tel.: 276.) 1944. 
június 14-i munkapiac helyzete. 

Elhelyezést nyerhet: 1 aszta
los, 2 ács, 1 autószerelő, 94 
géplakatos, 5 kőműves, 2 férfi 
szubó, 2 cipész, 1 tehergépkocsi
vezető, 1 bognár, 1 urífodrász, 
1 villanyszerelő, 5 kocsis, 110 
napszámos, 1 szobainas, 1 házi
szolga, 2 gyári segédmunkás, 2 
bejáró takarítónő, 12 háztartási 
alkalmazott, 1 szállodai szoba
lány, 3 konyhalány, 2 kávéfőző-
nő, 3 kórh. mosó és takarítónő. 

Munkát keres: 1 gépkocsive
zető, 2 gyári segédmunkás, 3 
magántisztviselő, 7 gép- és gyors-
írónő, 3 kiszolgálónő, 1 segéd-
munkásnö. (Közvetítés teljesen 
díjtalan.) 



Bombatámadások 
a komarom megyei 
ipartelepek ellen. 

Június 12-éről 13-ára virradó 
éjjel ellenséges bombázók a du
nántúli légi tér átrepülése után 
az egyik megyei ipartelepünk el
len intézett súlyos támadást. Az 
ellenséges gépek előbb világitó 
bombákat dobtak le, melyek 
nemcsak a gyártelep területét, 
hanem a messze vidéket is tö
kéletesen megvilágították, majd 
robbanó és gyújtóbombákat szór
tak az ipartelepre. 

A tüzérségünk erősen dolgo
zott, száz és száz lövedék ost
romolta a több ezer méter 
magasságban felvonuló négymo
toros repülőgépeket. 

Az ellenséges gépek tiz per
cig tartották tűz alatt az ipar
telepet. A kár jelentékeny. A 
bombatámadásnak 2 halottja és 
több sebesültje van. A lakosság 
fegyelmezetten viselkedett, az 
óvóhelyek a légoltalomnak meg
feleltek. 

A mentési és oltási munkákat 
még az éjjeli órákban megkezdték. 

Folyó hó 14.-én délelőtt a min-
Hennapi élet nyugodt menetét 
ismét megzavarta egy ellenséges 
légi támadás. A rádió gyorsan, 
egymásután riasztotta a dunán
túli városokat s alig szólalt meg 
a sziréna, a felhőtlen égen nagy 
magasságban fel-fel tűnnek a 
napfényben csillogó gépmadarak, 
amint Komáromon átrepülve, cso
portosuljanak, romboló- és gyújtó
bombákat dobáljanak le. A légvé
delmi fegyverek fehér, apró bá
rányfelhőkhöz hasonló pamacsai 
zavarta ugyan a sűrű rajokban fel
vonuló gépek munkáját, a romboló 
és gyújtó bombák mégis rendelte
tési helyükre érkeztek, mert rob
banásaik messze hallattszott, a 
forrón tűző nyári napot pillana
tok alatt elhomályosította egy 
hatalmas füstoszlop. 

A bombatámadás alig 15 per
cig tartott. Utánna azonnal meg
kezdődtek a mentési és oltási 
munkálatok. A légitámadásnak 
1 halott és néhány sebesült ál
dozatja van. 

A jelentések szerint ugyanek
kor légi támadás érte Budapestet, 
Budapest vidékét, Kecskemétet 
és dunántúl más községeit is. 

Magasabb ruhad í j a t kapnak 
a ha tóság i l é g o l t a l m a s o k 

Május 1-i hatállyal a városok 
és községek hatósági légoltalmi 
szervezetében tényleges szolgá
latot teljesítő légoltalmi szolgá
latosok, ruhakoptatási díját fel
emelték. A napidíj október 16-ig 
1'74 P, október 16-tól április 15-
ig, amikor számításba veszik a 
felsőkabát viselését is, 1'94 P. 

Azokat, akiket légóruházattal 
részben elláttak, a valóban viselt 
saját ruházati cikkek után na
ponként ezt a ruhakoptatási díjat 
kapják: egy pár lábbeli 50 fillér, 
egy darab mellény 4 fillér, októ
ber 16-tól egy darab felsőkabát 
20 fillér, nadrág 36, kiskabát 40, 
sapka vagy kalap 4, egy rend 
fehérnemű 40 fillér. 

Ha leiár i az előfizetése, 
sz íveskedjék megújítani I 

Á vasú t i csendőrség leleplezte 

a komáromi vagonfosztogatás tetteseit. 
Veszedelmes méreteket öltött 

Komáromban is a vasúton szállí
tott áruk megdézsmálása. Alig 
érkezett szállítmány a komáro
mi pályaudvarra, melyekből isme
retlen tettesek a maguk vámját 
ki ne vették volna. így nagy 
károkat okoztak kereskedők
nek, iparosoknak, de magának 
a vasútnak is az állandó vagon
fosztogatásokkal. 

A köz- és vagyonbiztonság 
fenntartása érdekében az elmúlt 
hetekben erélyes nyomozást in
dított Komáromban a nem rég 
alakított vasúti csendőrség a 
vasutfosztogatók kézrekeritésre. 
Kitartó munkájukat teljes siker 
koronázta, mert leleplezte a 
fosztogató bandát, meíy Komá
romban oly szemérmetieaül mű
ködött. Eddig több mint negy
venre rúg a vádlottak száma, 

akik a bűnszövetkezetnek tagjai 
voltak, köztük vasúti tiszt és al
kalmazott is szerepel és csak 
igy volt lehetséges, hogy éjsza
kánkint nyugodtan megdézsmál
ták a vasúton szállított árukat. 

A vádlottak lakásán nagy
mennyiségű lopott élelmícikket, 
ital árut, ruházati anyagot, ér
tékes ipari és kereskedelmi árut 
találtak. Az összehordott holmik 
vagontételeket tesznek ki. A 
fosztogatók egyik vendéglőben 
tartottak rendszeresen hadita
nácsot, ott adták -el az orgaz
dáknak a lopott holmikat. 

A vasúti csendőrség a nagy
arányú vasúti fosztogatás tette
seit már átadta a komáromi 
ügyészségnek, a komáromi tör
vényszék fog rövidesen Ítéletet 
mondani a nagyszabású bűn
perben. 

Megalakult Komáromban 
a K lapka György 
Lövész Egyesület . 

Folyó hó 11-én délelőtt 11 
órakor Komáromban, a Kul
túrpalotában alakuló közgyűlést 
tartott a Klapka György Lövési; 
Egyesület. Az alakuló közgyű
lésen igen sokan jelentek meg 
a társadalom különböző rétegei
ből. A katonai, vármegyei és 
városi hatóságok is képviseltet
ték magukat, élükön Horváth 
Ferenc vezérőrnagy hadtestpa
rancsnokkal, vitéz Nagy Nándor 
főispánnal, dr. Schmiat Jenő al
ispánnal, Alapy Gáspár polgár
mesterrel, Fadgyas Aladár ev. 
esperessel. 

A Hiszekegy elmondása után 
Verböczy Kálmán ezredes az 
Orsz. Magy. Löv. Szöv. üv. fő-
lövészmestere nyitotta meg a 
közgyűlést. Megnyitó beszédében 
röviden ismertette a megalakí
tandó egyesület fontos nemzet
védelmi célját. Idézte Klapka 
György bátor hős katonaszelle
mét. Utána Csiszér Alajos tette 
meg szervezési jelentését. A to
vábbiakban a közgyűlés megvá
lasztotta tisztikarát, ö rökös disz-
elnök : vitéz Ráti Jenő minisz
terelnök helyettes, díszelnökök s 
Jaross Andor belügyminiszter, 
Horváth Ferenc vezérőrnagy, 
Tenke Lajos m. kir. ezredes, 
Véroó'czy Kálmán ezredes, vitéz 
Nagy Nándor főispán. Elnök: 
Csiszér Alajos főlövészmester, 
ügyv. elnök Reviczky Sándor 
főlövészmester, stb. 

Csiszér Alajos elnök ismertette 
az egyesületben megvalósítandó 
célkitűzéseit. Elsősorban a cél
lövészet fejlesztését akarjuk egé
szen magas színvonalra emelni, 
— hangsúlyozta — szélesebb 
körben kedveltté tenni. A cél
lövészetben szakszerű sportbéli 
nevelést akarunk rendszeresíteni 
az egyesület tagjai között az 
erős magyar hazafias és keresz
tény szellemet ébrentartani. 

Tenke Lajos ezredes mélyha
tású felszólalásában a lövész
sport ápolásának, fejlesztésének 
honvédelmi jelentőségéről beszélt, 
ígéretet tett, hogy a katonai ha
tóságok minden tekintetben tá
mogatni fogják az új egyesületet 
lőtér, céllövő fegyverek és lőszer, 

szakoktatók, előadók rendelke
zésre becsájtásával. 

Elnök megköszönte a jelenlevő 
katonai és polgári hatóságok tá
mogatását is. Egyben meghívta 
a közönséget a kedden este tar
tandó háziestre, mely az egye
sület otthonában lesz megtartva. 

Füssy Kálmán országgyűlési 
képviselő indítványára az ala
kuló közgyűlés üdvözlő távirat
ban köszöntötte vitéz Rátz Jenő 
helyettes miniszterelnököt és v. 
Jaross Andor belügyminisztert. 

A Himnusz eléneklésével ért 
véget az alakuló közgyűlés. 

mmmm&sv.--, *_ . 

Levente hangver
seny Nagyigmándon 

Június hó 11-én délután nagy
szabású levente hangverseny 
volt Nagyigmándon. Az ünne
pélyen a komáromi leventezene
kar is közreműködött Bethlendy 
Sándor karnagy vezetésével. A 
rossz idő dacára a Strandfürdő 
kerthelyiségében mintegy ezer 
főnyi közönség jelent meg, köz
tük Kalász József főhadnagy 
járási levente parancsnok, to
vábbá a község és környező 
falvak vezető személyei. 

Szabó György zászlós 
levente körzetparancsnok üd
vözölte a közönséget. Be
szédében a leventeintézmény 
nagy nemzetnevelö hatását mél
tatta. Utána a leventezenekar 
indulókat játszott, majd ének
számok és szavalatok, melyeket 
a nagyigmándi levente szereplők 
nagy sikerrel adtak elő, tették 
változatossá a műsort. Beth
lendy Sándor karmester saját 
szerzeményeiből adott elő sok 
tapsot aratva. Egy szép magyar 
tánc is szerepelt a műsoron. A 
szabadtéri előadás lélekemelő, 
hazafias érzéseket váltott ki és 
sok mosolyt fakasztott. 

A sikerült hangversenyt Szabó 
György zászlós főrendezővel az 
élen a gesztesi járás levente pa
rancsnokai és a Nagyigmándi 
Levente Egyesület rendezte. 

Az ünnepség elérte célját, 
mindenki lelkesülve távozott, 
mert megértette, hogy a mai 
komoly időkben is dolgozik a 
magyar levente ifjúság, lelkes 
munkájával elősegíti a boldo
gabb magyar jövendőt. 

Kisgyűlés 
a városházán. 
K o m á r o m íhj . szab kir. vá ros 

tö rvényha tóság i k isgyü lése j ú 
n ius hó 13-án, kedden délután 
rendes ülést tartol t . A z ülésen 
vi téz Nagy. N á n d o r fó'ispán 

v távol létében Álapy G á s p á r p o l 
gármester e lnökö l t . 

A k i sgyű lés beható tá rgya lás 
alá vette a tö rvényha tóság i 
közgyű lésre e lőkészí tendő ügye 
ket. B o r s o d vármegyének a p o 
l i t ika i pár tok működésének be
szüntetése és az egypár t rend 
szer bevezetése, va lamint G y ő r 
thj. szab. k ir . vá rosnak a lak
bérek felemelése, Ha jdú vár
megyének a t isz tv ise lők k i k ü l 
detési d i jának felemelése tár
gyában hozot t át iratát pá r ío ló -
lag térje zt i a közgyű lés elé, 
e l fogadn i javaso l ja Ruttkay 
Endre vo l t vá ros i mérnöknek 
végkie légí tés i kérelmét és az 
adófe lszó lamlás i b izo t tságba 5 
rendes és 5 pó t tag választását . 
Balogh M i k l ó s b izo t tság i tag 
ind í tványára javasol ja dr. Bél-
teky G y u l a tanácsnok el len a 
v izsgá la t elrendeléséi, mihelyt 
B a l o g h M i k l ó s vádjai t és b i zo 
ny i téka i t beterjeszti. Az el járást 
szünetel tetni kellett, mert B a l o g h 
M i k l ó s vádja i t és b izonyí téka i t 
nem terjesztette be, a fe lhívásnak 
eleget nem tett. Javasol ja uj 
utca megny i tásá t a Gyár -u tca és 
K lapka G y ö r g y - ú t közöt t . E l fo 
gadásra a j á n l j . közuH alap 
1944. évi kö l tség vet toJt azza l , 
h o g y az 1943. év i zárszáma
dás i maradvány t az 1944. évi 
köl tségvetésbe beálliMák. 

Sa já t hatáskörében a k i s g y ű 
lés Micsányi Jenő műszak i a l 
t isztnek 3 hav i betegszabad
ságot adott , az 1944. év i apa
ál lat tar tás i d i jakat és legelő
béreket az elmúl t év i megá l la 
pítás szer in t érvényesítette. Né
meth Lász lónak a vágduna i 
s t rand fü rdő bérletet a fo l yó évre 
meghosszabbí to t ta . Hegedűs 
Lász lóné és Ha lász Ferencné 
te je losztóknak l i terenkint 4 f i l lér 
szubvenc ió t á l lapí tot t meg és 
elrendelte, h o g y a tejelosztást 
ve rseny tá rgya lás a lapján lehe
tő leg k o m á r o m i te jkereskedőnek 
adja k i . 

T ö b b k isebb ügy le tá rgya lása 
után a gyű lés este 7 ó r a k o r 
ért véget. 

•ÉÉMÍÉÉMÍHMÉBÍHEBKSHÉS 

K o m á r o m i munkapiac. A 
komáromi m. kir. állami Munka
közvetítő Hivatal (Komárom, 
Zámory u. L tel.: 276.) 1944. 
június 14-i munkapiac helyzete. 

Elhelyezést nyerhet: 1 aszta
los, 2 ács, 1 autószerelő, 94 
géplakatos, 5 kőműves, 2 férfi 
szabó, 2 cipész, 1 tehergépkocsi
vezető, 1 bognár, 1 urifodrász, 
1 villanyszerelő, 5 kocsis, 110 
napszámos, 1 szobainas, 1 házi
szolga, 2 gyári segédmunkás, 2 
bejáró takarítónő, 12 háztartási 
alkalmazott, 1 szállodai szoba
lány, 3 konyhalány, 2 kávéfőző-
nő, 3 kórh. mosó és takarítónő. 

Munkát keres: 1 gépkocsive
zető, 2 gyári segédmunkás, 3 
magántisztviselő, 7 gép- és gyors
írónő, 3 kiszolgálónő, 1 segéd-
munkásnö. (Közvetítés teljesen 
díjtalan.) 



Nyilt-tér. 
E rovat alatt közöltekért sem a szerkesztő, sem 

a kiadó nem vállal felelősséget. 

Tekintetes 

Komárommegyei Hírlap 
Szerkesztősége 

Komárom 

Laub Ferenc dorogi lakos ké
résére és külső „látszatra" a 
megszüntetett marxisták föld
feletti összekötő szóvivője, Jeli
nek Ferenc tatabányai marxista 
bányász Horváth József komá
romi lakos kovácsnak iparos leve
let írt, (mely a kezembe került) 
melyben kérte, hogy kö
zöljék Laub Ferenccel az 1919-es 
kommün alatti viselkedésemre 
vonatkozó adatokat. Bizonyára 
Szerkesztő úr megérti, hogy mi
ért ? — Egy utolsót szeretnének 
rúgni rajtam, mint e két vár
megye ellenük harcoló nemzeti
szocialista vezetőjén. 

Tekintettel éppen a nemzeti
szocialista megye vezetői tiszt
ségemre, természetes, a meggya-
nusítást nem tűrhetem. Egy percig 
sem állhatnék meg vezetőségi 
helyemen abban a nemzeti ala
pokon álló pártmozgalomban, 
mely vállvetve küzd a bolseviki 
marxisták ellen az ország haza
fiasán érző lakosságával, s amely 
kommunisták elleni harcban na
gyobbik fiam is oda maradt a 
dóni csatákban, de különöskép
pen arra, hogy a 4 hónapos 
kommün alatt szülővárosomban: 
Komáromban éltem, s így e so
rok útján Szerkesztő úrhoz for
dulok az alábbi kérésemmel. 

Kérem szíveskedjék nb. lapja 
útján lehehetővé tenni számomra, 
hogy Komárom város nyilvá
nosságához forduljak és arra 
kérjek mindenkit, hogy juttassa 
el Szerkesztő úrhoz, vagy a 
komáromi áll. rendőrség kapi
tányságához, szóban vagy írás
ban a birtokában levő és sze
mélyemmel kapcsolatos kommün 
alatti viselkedésemet tartalmazó 
terhelő adatokat, mondjuk egy 
héten belül. De itt szólítom fel 
az ellenfeleimet is (mert aki 
közéleti tisztséget töltött, vagy 
tölt be, annak van ellenfele is) 
hogy közölje, volt-e a kommün 
alatt a legcsekélyebb részem va
lamiben, viseltem-e valami tiszt
séget, vagy akár mint egyszerű 
párttag is tagja voltam-e a kom
munista pártnak, vagy van-e 
birtokában valami kézjegyemet 
tartalmazó írás, mely állítólagos 
kommunista tagságom igazolná. 

Jól tudom Szerkesztő uram, 
hogy a mai papirhiányban és 
háborús helyzetben nem a sze
mélyi dolgok pertraktálása a cél, 
hanem a sokkal fontosabb nem
zeti és közérdekű írások köz
lése, én mégis úgy érzem, hogy 
e kérésemmel van valami jog
címem Komárom lakosságához 
fordulni, mert a pimaszkodó és 
földalatti szervezést folytató 
marxistákkal szemben áll valami 
a javamra Komárom város köz
életi munkásságából, hogy egy 
évtizedet kitevő időt önzetlenül 
dolgoztam városomért, szűkebb 
hazámért és azt is tudja minden 
becsületes ember, hogy e közé
leti munkásságban kikészülve, 
anyagiak miatt kellett elhagynom 
szülővárosomat. 

Tehát emelt fővel fordulok 
most a nagy nyilvánossághoz, 
sőt a Gyár utcában lakó, a Hit

ler Adolf úton lakó kettő és 
végül a nagy vásártéren lakó 
negyedik személyhez, mint a 
kommün alatt Komáromban ve
zetőségi tisztséget viselő szemé
lyekhez, hogy ők, akik hónapo
kat ültek akkori tisztségükért, 
ne hagyjanak futni egy olyan 
személyt, aki tényleg velük volt 
s ha utólag is, vegye el az illető 
a méltó büntetését. Juttassák el 
adataikat a komáromi rendőrkapi
tánysághoz, ne féljenek, a ne
vűk nem kerül a nyilvánosságra, 
e tárgyban levelet intézek a rend
őrkapitánysághoz és kérni fo
gom őket, hogy a jelentkező, 
személy neve a nyilvánosság 
előtt ismeretlen maradjon. 

Arról pedig nyugodt lélekkel 
merek írni, hogy mint építő 
munkás még 1913-ban beléptem 
az építők szakszervezetébe és 
fiatal fejjel tűrtem, hogy a mun
kásfilléreimet elzsebelje egy ké
sőbb teljesen zsidó irányítás alá 
került vezetőség. E munkásság 
élén minden igyekezetem az volt, 
hogy nemcsak a jogokra, de 
kötelességekre is megtanítsam a 
munkásságot és sok kinövést 
lefaragva hoztam összhangba a 
város érdekeivel. De nem a kom
mün alatt, ezt hangsúlyoznom 
kell. 

Akár a kíváncsiskodó Laub 
Ferenc, akár az elfogatás elől 
bujkáló Jelinek Ferenc, vagy a 
mentalitásban teljesen hozzájuk 
illő Horváth József tudni sze
retné (bár Horváth nagyon is 
jól tudja), hogy én a négyhóna
pos kommün alatt Komáromban, 
mint egyszerű épitőmunkás dol
goztam, talán jó megemlíteni a 
jelenleg szép üzlettel biró és a 
Hitler Adolf úton lakó volt ak
kori vezetőségi tag lakásának 
átalakítása és hozzá a kommün 
alatt 10 órás munkaidőt telje
sítve, (ó marxista ideológia, mi
lyen szép vagy a gyakorlatban, 
ha azt másokon lehet gyakorol
tatni a vezetőknek) mert a lakás 
sürgőssége miatt még ennél is 
többet akartak velem dolgoz
tatni, persze fehér pénzért. Majd 
pedig a csehek által összelőtt 
gyógyszertár és lakóházak hely
reállításán dolgoztam. Ez volt a 
kommün alatti „működésem" 
kézműipari szerszámmal becsü
letesen, mint akkor és ma is. 

De anélkül, hogy magamat 
nagyemberekhez egy percre is 
hasonlítani akarnám, talán sza
badjon Mussolinira hivatkoznom, 
az olaszok Ducéjára, ki a dolcse 
far nyente (édes semmitevés) 
elvét valló népét átalakította, ki 
maga is fiatal korában marxista 
ujságiró volt és bizony amint 
rájött a marxismus végcéljára, 
amint ezt az idők alakulásával 
megismerte, úgy azzal nemcsak 
szakított, de szembe is fordult 
azzal, hogy népéből dolgos nációt 
faragjon. E változott körülmény 
talán inkább becsülhető, mint a 
meggyőzést nem tűrő marxi re-
volucióért való „csak azért is" 
osztály alapon álló törtetés. 

Végezetül tehát abban a re
ményben, hogy Szerkesztő úr 
helyt ad közérdekű soraimnak, 
mert igenis közérdek az, hogy 
a kommün alatt vezető tisztsé
get viselt emberek abban a 
nemzetiszocialista mozgalomban, 
mely irtóhadjáratot folytat a 
marxista-kommunisták ellen, ne 
lehessen vezetőségi tag oly ex
ponáltsággal biró egyén, ki a 

kommunban részt vett, másrészt 
feltételezve, hogy a kommün alatt 
vezetőtisztséget betöltött, de még 
ma is Komáromban lakó egyé
nek, mivel ők a kommün után 
sem mentesültek a felelősségre 
vonás alól, hogy e kedvezményt 
akár utólag is ne adják meg a 
számomra és minden bizonnyal 
sietni fognak közlésükkel akár 
Szerkesztő urat, akár a komá
romi rendőrkapitányságot felke
resni, sőt kérem őket, ne kiméi-
jenek, miért éppen én mentesül
jek a felelősségre vonás alól, 
amikor mi a csendőrtartalék 
zászlóaljnál nem kíméltük őket, 
sem az összeszedésben, sem a 
finom bánásmódban a kommün 
bukása után. 

Dorog, 1944. június 1-én. 
Szerkesztő úr igaz híve : 

Marko Ferenc 
képesített kőműves mester, 

a Magy. Nemz. Szec. Párt megye vezetője. 

S P O R T 
Nagy küzdelem az egy pontért Is. 

KAC-TSC 0 : 0 
NB II. Tatabánya. 

Vezette : Tassy. 

Nagy drukker-had kisérte el 
a K A C csapatot Tatabányára, 
ahol a bajnoki forduló egyik 
legerősebb csapatával játszotta 
sorsdöntő mérkőzését. 

A játék az utolsó pillanatig 
erős iramú, izgalmas volt. Nagy-
küzdelmet folytatott a mezőny
ben mindkét csapat a vezető 
gólért, de egyiknek sem sikerült 
hálóba tenni a labdát. A csa
társor heves támadását a véde
lem mindig leszorította, így egy 
egy éles lövés legfeljebb csak 
kapufát találhatott. Védelmünk 
ezúttal is kitűnően szerepelt, el
hárított minden veszedelmet. Az 
egy pontot megérdemelte a KAC, 
mint a T S C is. A ranglistán 
helyzetünk így nem változott 
meg. 

Az NB. III. bajnoka lett a KFC. 

KFC Gamma SzSE 
2:1 0:1) 

NB III. Budapest. 
Vezette : Kiss V. 

A K F C vasárnap játszotta 
utolsó bajnoki mérkőzését Bu
dapesten, a Bánáti-uti pályán, 
a Gamma SzSE ellen. Változa
tos, erős iramú játék volt mind
végig. Az első félidőben a Gamma 
a többet támadó, a K F C azon
ban veszélyesebb, mert csatárai 
ügyesebben kidolgozzák a hely
zetet. — A második félidőben 
Tomeskó, a Gamma balhátvédje 
sérülése miatt a pesti csapat 
visszaesett, igy a K F C csatárai 
jobban érvényesültek. Az ered
ménnyel a K F C három évi ke
mény küzdelem után az NB III. 
bajnoka lett és így ismét beke
rül az NB II-be, ahova felsza
badulás után az MLSz sorozta, 
azonban helyét megtartani nem 
tudta. Üdvözöljük hazai csapa
tunk szép előre jutását s kíván
juk, hogy az NB 11-ben is sok 
sikert arasson. 

A szezon legerősebb küz
delme zajlik le vasárnap a 
KAC pályán. Holnap, vasár
nak a K A C az NB II. bajnok
jelölt csapatával, a MÁVAG-gal 
játszik bajnoki mérkőzést. A 
találkozás sorsdöntő , mindkét 
csapatra, mert a MÁVAG, a 
Haladás és E T O csapatával a 
bajnokságért küzd, a KAC pedig 
a kiesés veszélye ellen harcol 
nagy lelkesedéssel. Reméljük, a 
KAC tudással, lelkesedéssel, ki
tartással győzelemre viszi az 
egyesület zászlaját. 

A K F C . s p o r t p á l y á j á n a k a 
kibőv í tése . Köztudomás, hogy 
a K F C . sportpályája az előírá
soknak nem felel meg. A szom
széd háztulajdonosok telkeiből 
kellene kisebb nagyobb parcellá
kat igénybevenni és hozzácsatol
ni. Polgármesterünk már évekkel 
ezelőtt megindította a tárgyalást 
a háztulajdonosokkal, ez azon
ban nem vezetett eredményre, 
így a város vezetősége kénytelen 
volt a kereskedelemügyi minisz
ternél kisajátítási jog engedélye
zése iránt kérelmet előterjeszteni. 
A napokban érkezett le a mi
niszter döntése a városhoz, mely
ben feljogosította a város pol
gármesterét, hogy a kisajátítási 
eljárás lefolytatását a bíróságnál 
kérelmezhesse. Megvan tehát a 
kilátás arra, hogy ez a régen 
húzódó ügy a megoldás stádi
umába kerül. 

Jókai Mozgó 
Központi Szálló, 

Szombattól keddig, jun hó 
17—20-ig pereg óriási érdeklő
dés mellett az utolsó évtized 
legnagyobb magyar filmje 

„A lej?ön". 
Ez a film a lélek húrjain játszó, 
izgalmas történet, melynek min
den kockája meglepetés ! Fősz. : 
Szilágyi Szabó Eszter, Timár 
József, Török Hona, Greguss, 
Fáy, Harsányi. Kisérőműsor : az 
1058. Magyar, illetve a 246. 
Ufa híradó és Bólintó Péter és 
Levente Pál esete a kijárattal. 

Szerdától—péntekig, jún. hó 
21—23-ig az olasz filmgyártás 
nagy sikere 

„Őnagysága 
betoppan..." 

Egy házasélet kulisszatitkai, tele 
meglepő fordulatokkal és ese
ményekkel. Fősz. : Clara Cala-
mai, Vittorio de Sica és Gui-
ditta Rissone. Kisérőműsor: a 
246. Ufa hiradó. 

Szombattól—keddig, jun. hó 
24—27-ig a magyar filmgyátás 
kimagasló eseménye. „Futótűz" 
kerül színre, mire még vissza
térünk. 

Adakozzunk 
a bombakárosultak 

megsegítésére! 

Fele lős k iadó: 

C Z I K E I M R E . 

Nyomda: l )ursér Testvérek könyvnyom
dája, Komárom, Kisesapó-utca 12. szám 

A nyomdáért Puzsér János felelős. 


