Á r a 20 fillér.

ELŐFIZETÉSI ÁR :
Egész évre
10 P.
Negyedévre
2-50 P. *
Felelős szerkesztő:
5 P.
Egyes szani ára 20 fill. I BECSKÖ JÓZSEF
Megjelenik minden szombaton.

E g y

f i l l é r r e l

emelik a ^vufa árát dobózenként. Egy fillérről van
„csak" szó és mennyire lázbahr.zta ez az egy fillér a ke
reskedelem világát és a nagy
közönséget. A régi jó békejut eszünkbe, amikor
egy fillér már összeg voit,
olyan pénz, melyért min
denki lehajolt az utcán, ha
véletlenül talált egyei. A bé
kebeli fillér vásárló ereje
lecsökkent, sőt voltak idők,
amikor az ezerkoronásokat
sem igen látták meg az em
berek a járdán, ns ha meg
is látták, akkor is restek
voltak lehajolni érte. Ezek
ben az inflációs időkben
senki sem gondolt a hét
szükesztendőre.
Ma újra probléma a
fi lér. örvendetes, de egyn szomorú jeienség ez.
Örvendetes azért, mert végre
rájöttek az emberek arra,
gy takarékoskodni
kell.
karékoskodni kényszerű
ül, mert mindenféle ház
tartás deficitet mutat. Itt nem
a nagy állami háztartásra
ndolunk, hanem a kisIgári háztartásokra.
Aert ma mindenki küzd
el nehézségeivel. Ma a
csődök
és
csődönki vüli
regységek világában,
küiönös súlyt kell heznűnk az egyfilléres pénzabra. Régi, kedves idők
szatérő emléke kisért benket Szeretnénk ezeket az
filléreseket a fogunkhoz
és azt hinni, hogy fiiérből lesz a pengő. A fillér
alapja mindennek. V i ízzunk tehát a fülérre,
idoljuk azt, hogy vásárló
ereje jó békebeli. - Jöjjön
gazdasági helyzetben a
békebeli állapot!
halljuk
okolni mindenütt. Igen
ez rendben van, de hol is

kel! ezt kezdeni ? A vásárló
közönség vigyázzon a f i l 
lérekre, igyekezzen ugy be
rendezni eletét, hogy keve
sebb hitelt vegyen igénybe,
akkor a kereskedők szénája
is hamar rendbe jön, keve
sebb iesz a fizetésképtelen
ség. De addig, amig ezt az
egyfiliéres pénzdarabot nem
nem tudjuk megbecsülni és
a magánháztartások csődje
tart, addig nem beszélhetünk
bekebeii állapotokról.
A fillérnek kell meg
hozni a régi jó világot. A
filléren keil kezdenünk, hogy
hogy pengő legyen belőle.
Becsüljük meg a fillért necsak kényszerűségből, hanem
az amúgy is ieszoritott igé
nyek terhére.
Az a tény pedig, hogy
a gyufa árának egy fillérrel
való emelése lázba hozott
mindenkit: jelentse azt, hogy
jönnek a szebb idők. Csak
fel kell készülni erre erős
akarattal, a fillér megbecsü
lésével.
Megalakult
Komáromi

a

Kereskedők

Társulata.
Legutóbbi számunkban meg
írtuk, hogy a Komáromi Keres
kedők Társulata mult csütörtö
kön megalakult. Az alakuló köz
gyűlésen, az előkészítő bizottság
nevében Hajnal Oszkár tartott
megnyitóbeszédet, melyben vá
zolta azokat az okokat, amelyek
szükségszerűen kötelességévé te
szik a kereskedőknek, hogy
egyesületbe tömörüljenek. Ko
márom város kereskedői eddig
az Ipartestületnek voltak tagjai,
de a mai nehéz gazdasági viszo
nyok között önálló működésük el
engedhetetlen. Olyan kereske
delmi problémák foglalkoztatják
a mai kereskedői társadalmat,
meiyek sikeres megoldása csak
ugy érhető el, ha együttes erővel,
komoly alapon nyugvó propa
gandával alátámasztott javasla
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
Komárom, Igmándi-ut 12.
Telefon 61.
Hirdetések árai díjszabás szerint.
Kéziratokat nem adunk vissza.

tokat juttatnak el az illetéke
sekhez.
Az iparosságtól való külön
válás nem azt jeienti, mintha az
Ipartestület részéről sérelem érte
volna a kereskedőket, hanem a
fentvázolt körülmények az önálló
cselekvést parancsolják.
Az alakuló közgyűlés ki
mondotta a tömörülés szüksé
gességét és korelnöknek Jelinek
Salamont választotta meg. Gya
lókay Kálmán ezután felolvasta az
alapszabálytervezetet, melyet több
hozzászólás után a közgyűlés el
fogadott.
Ezután egy jelölő bizottsá
got küldött ki a közgyűlés, amely
a jelöléseket megejtette. Időköz
be^ indítványt nyújtottak be a
titkos szavazásra és igy a tiszti
kart és a választmányt titkos
szavazással választották meg a
következők személyében :
Elnök : Gyalókay Kálmán.
Jánossy
egyelőre

Károly
nem

Alelnökök : Milch Emánuel és
Kellner László. Ügyvezető tit
kár: Becskő József. Jegyző:

Kiss

Lajos. Háznagy: Jelinek Salamon,
helyettese Suri József. Pénztáros:
Lengyel Albert. Ügyész: Pyber Kál
mán dr. Ellenörök: Gyalókay

Gyula és Verbó Károly. Könyv
táros: Balogh Rezső.
Választmányi tagok lettek :
Angyal
Borbély

Kálmán, Billitz
Jenő,
Lajos, Frankl József,

Findler Leó, Gábor József, Hajnal

Oszkár, Kosch

Arnold,

Lupták

Béla, Puschmann Vilmos.
Póttagok lettek : Fischer

Dezső, Hegedűs Kálmán, Krámer
Ferenc, Lauberger Ferenc, Weisz

Gyula.
A választás után Gyalókay
Kálmán elnök megköszönte a
tisztikar és választmány nevében
a bizalmat és a nagyjelentőségű
ülést bezárta.

pénzügyigazgató
tagja

törvényhatósági

a

vármegye

bizottságának.

Az uj vármegye alakuló mely szerint olyan törvényható
közgyűlésén általános feltűnést ságokban, melyeknek területén
keltett a komáromi pénzügyigaz több pénzügyigazgatónak van
gató : Jánossy Károly távolmara hatásköre, az a pénzügyigazgató
dása. Maga a vármegye vezető lesz a törvényhatósági bizottság
sége is tulajdonképpen csak ek nak tagja, ki a vármegye szék
kor vett tudomást arról, hogy a helyén állomásozik, ha pedig
komáromi pénzügyigazgató nincs ilyen nincs, akkor az a pénz
abban a helyzetben, hogy az ügyigazgató, kinek területi ha
1929. évi XXX. tc. rendelkezései táskörébe a vármegye székhelye
ellenére képviselhesse vármegyé esik. A jelen esetben ez a szék
jét a törvényhatóságban. /\ kér hely Esztergom lévén, a tör
désnek érdekes háttere van. Az vényhatóságnak hivatalból a pest
1929. évi XXX. tc. 4. §-a világo vidéki m. kir. pénzügyigazgató
san kimondja, hogy szakszerű lett a tagja. A vármegye legille
ség képviselete címén a ni. kir. tékesebb vezető férfiai sem tart
pénzügyigazgató is tagja a vár ják ezt a kormányrendeletet meg
megye törvényhatósági bizottsá felelőnek, több okból. A fengának. A törvény rendelkezése forgó esetben ugyanis a pestvi
m. kir. pénzügyigazgató a
alapján tehát mindenki bizonyosra déki
nagyobb terü
vette, hogy a komáromi pénz tulajdonképpeni,
leti hatáskörénél fogva úgyis
ügyigazgató hivatalánál fogva tagja Pestvármegye törvényha
képviselheti a törvényhatóság tóságának is. E mellett a pest
ban a rábízott súlyos érdekeket. vidéki pénzügyigazgató területi
Így természetesen a november hatásköre megyénkben alig egy
hó 3-án megtartott választás al ötödét teszi ki a komáromi
kalmával Jánossy Károly pénz pénzügyigazgató területének és
ügyigazgató személye kombiná igy mindenképpen az volna a
ción kivül esett. November 4-én, helyes, hogy a vármegye tör
tehát a választás napja után vényhatóságának a nagyobb ha
bocsájtott ki azután a kormány táskörű pénzügyigazgató lenne a
egy olyan tartalmi] rendeletet,

i

1929. november 30.

Komárommegyei Hirlap.
tagja. Jánossy Károly m. kir.
pénzügyigazgató természetesen
továbbra is tagja marad a vár
megye közigazgatási bizottságá
nak, hol a hatásköre alá eső
ügyekben referál. Ez a hatáskör
sokszorosan nagyobb, mint a
pestvidéki pénzügyigazgatóé. Ér
tesülésünk szerint vármegyénk
illetékes vezetői sürgősen meg
teszik a lépeseket a belügyi kor
mánynál oiyan irányban, hogy
a fenti rendelet megfelelően reparáltassék és vegyes vármegyék
ben a nagyobb hatáskörű

pénz-

ügyigazgató kerüljön a vármegye
törvényhatóságába.
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csokoládé, cukorka és likőr
különlegességeket

l e g o l c s ó b b a n
KOSCH
ARNOLD
fűszer- és csemegekereskedésében
vásárolhat.
KOMÁROM, IGMÁNDI-UT 19.
A városi képviselő
testületi t a g o k

vá

lasztásának
technikája.
Hogyan kell szavazni és ki
hol szavaz tulajdonképpen ?

¿929.

A képviselőtestületi tagok
K a t a l i n b á l .
szempontjából is két kerületre
oszlik a város. Mindegyik kerü
Megy a munkás hazafelé.
letben 15—15 rendes és 4—4 Gondredős a homloka, verejtékes
póttag lesz választva. Tehát jól az arca. Nehéz munkából jön,
kell vigyázni, hogy a szavazóla most tette le kérges kezéből
pon 15 rendes tagnak és 4 pót a szerszámot. Halkan beszélget
tagnak legyen csak rajta a neve, társaival. Az ember azt hinné,
mert ha több nevet ir fel a vá hogy olyan dolgokat hall, amely
lasztó, akkor az utoljára Írottak egy riporter érdeklődését felkelti :
nem vétetnek számba. A rendes nyomorról, nehéz viszonyokról,
tagokra külön esik a szavazás, politikáról. Én is azt gondoltam.
tehát a szavazólapon feltétlen Ott baktattam a hátuk megett
feltüntetendő, hogy kiket akar a és figyeltem, hátha akad valami
választó rendes tagnak, kiket tollhegyre való. Akadt. Eltettem
pedig póttagnak. Ez azért fontos, jól és most mondom el, mert
mert ha egy póttagnak jelöit most aktuális.
egyén nevét kihúzza a választó
Hát kérem : ezek a mun
és beirja azt rendes tagnak, akkor
kások
a kultúráról beszéltek.
az illető póttagsági esélyeit csök
kenti, viszont a rendes tagságára Megvitatták hazafelé mentükben
a közelgő bál műsorát. Nincs
elforgácsolja szavazatát.
idejük máskor erre. így mentek,
A választás vasárnap reg igy váltak el, mert mégis csak
gel 9 órakor kezdődik és délután meg kell rendezni azt az estéi.
4 óráig tart, tehát ezen időn be És ott voltam szombaton este a
lül kell szavazni.
helybeli munkások bálján is.
Azt hisszük, hogy nem kell Műsor előzte meg a táncot. Egy
Komárom közönségét külön fi olyan miisor, amelynek a beta
gyelmeztetünk a választás mél nulására az időt az agyoncsigá
tóságának megőrzésére, mert ed zott munkástest pihenőjéből lop
dig minden esetben rendben és ták ei. Meglopták a testüket,
csendben teljesítette kötelességét. hogy lelküket, a szellemüket a
Fentiekben
tájékoztatást kultúra szolgálatába állithassák.
nyújtottunk a szavazás miként
És jött az előadás. A szé
jéről, ugy hogy azt hisszük, hogy pen feldiszitett terem vegében
ezzel sok felesleges szaladgálás felállított színpadon megjelent a
tól kíméltük meg a lakosságot. munkás, hogy beszéljen. Bejelen
tette a műsort. Azt mondta, hogy
sajnos, nem tudják aztadni, amit
szerettek volna, mert hátkevés az
P É N Z K Ö L C S Ö N
idejük, pihenni is kell. Örömmel
városi házakra, váltókölcsönt
állapítom meg, hogy a kevés
szántóföldekre, váltó- és hoszidő, a munkaalkalmat jelenti.
szulejáratu (amortizációs) köl
Annak a munkásnak a szemé
csönt leggyorsabban és leg
ben is felcsillant a halvány öröm
előnyösebb feltételek mellett
szikrája, amikor ezt mondhatta.
közvetít
De a műsor tökéletessége
azt mutatta, hogy a kevés időből
M Ü L L E R VILMOS
is lehet értékes eredményeket
Hitelforgalmi irodája, G Y Ö R, Tekicsiholni.
leki-u. 46. 1. em. 6. Hiv. órák: d. e.
*
9—fél 1 és d. u. 3—5-ig.
A műsor után tánc volt.
(Hübert-palota.)
Szórakozás. Olyan szórakozás,
amelyre büszke lehetne minden
bál rendezősége. Fegyelem, figye
HERCEG ESTERHÁZY PÁL
lem, rend és tisztelet. Amikor a
kapuvári husárugyár
kérges kezű, becsületes munkás
főnökének feleségét vitte táncba
a nagy tömegben, mintha széttesá
orszoDos
nyilt volna akaratlanul is a tö
meg, hogy tiszteletet adjon. Jól
készítményei, naponta frissen
muiatott mindenki, jól érezte ott
kaphatók
magát — társadaimi különbség
nélkül — minden résztvevő. Volt
Z S U F F A
Ö D Ö N
lelkesedés, volt ruganyosság,
kereskedésében
mintha felszabadultak volna az
KOMÁROM, Ország-út 30.
izmok az egész heti súlyos
munka mázsanyi terhétől. A ma
gyar mulatság, magyar hangu
U r i - é s n ő i d i v a t c i k  latot teremtett. Egyetlen incidens

Mai számunkban megjelent
a városi képviselőtestületi tagok
választására vonatkozó hirdet
mény. Ha ezt a hirdetményt bon
colgatjuk, akkor azt látjuk, hogy
ugy a szavazás, mint a válasz
tandó tagok szempontjából a
város két kerületre lett telosztva.
Az I. számú választókerü
letben azok szavaznak, kik a
város területének a dunai hid
folytatását képező Igmándi-utnak
az Ország-ut torkolatáig (Kosch
sarok) és ettől kezdve az Ács felé
vezető országútnak a jobboldali
részén laknak. Tehát idetarto/ k például: az Igmándi-ut pá
ratlan házszámu oldala a Kosch
sarokig, Iskola-utca, Győri-utca,
Gyár-utca stb. Ehhez a kerület
posztó,
szövet,
hez tartoznak a monostoriak is. k e k ,
Ezek a szavazók a Társaskörben
működő bizottság előtt gyakorol v á s z o n é s r ö v i d á r u k ,
ják alkotmányos jogukat.
valamint
minden
e
A II. számú választókerü
letben azok szavaznak, akik a s z a k m á b a v á g ó c i k k e k
fenti területen kivül laknak, tehát
legolcsóbban
például az Igmándi-ut páratlan
házszámu oldala a Ger!a-féle ház
a
25
éve
tól kezdve, a teljes páros ház k a p h a t ó k
számu oldal, Kisszőny, Uri-utca,
fennálló
Tisztviselőtelep, Újtelep stb. Ezek
a szavazók az Iparoskörben
gyakorolják alkotmányos jogukat.
H a j n a l
A választóknak kiküldték
már a szavazóigazolványokat és
igy mindenki tudja, hogy melyik
O s z k á r
kerületben kell szavaznia. Ezt az
cégnél
igazolványt mindenki magával
kell vigye a szavazáshoz.
Komárom, Igmándi-ut 13.

sem zavarta a jókedvet. A ma
gyar munkás szórakozott, mert
megkívánta, szórakozott, mert
felejteni akarta baját.
Gratulálunk a komáromi
munkásságnak. Együtt csillogott
velük a szemünk, együtt örültünk
a kultúrának, mert bebizonyítot
ták azt, hogy a kulturáltságban
nincs kaszt, nincs külön réteg,
csak egy van : magyar lélek.
*
A Keményfaipari R. T. és
özv. Milch E.-né és Milch N.
cégek munkásai f. hó 23-án ren
dezték Katalin báljukat a Milch
Bertalanné-féle
nagyvendégi
összes termeiben.
A műsort a munkásdalárda
éneke vezette be. Az egyes szá
mokat Horváth József konferálta
ötletesen.
Várady Antal: „A tanú"
eimü költeményét Dobi István
adta elő különleges rátermett
séggel. Szavalata külön élmény
volt. Utána került színre: „A
csempész" c. egyfelvonásos, mely
nek szereplői : Mráz Istvánné,

Csepregi Mariska, Bazsánt Olga,
Mráz István és Nagy József har

sogó sikert arattak.
Végezetül Horváth József
•ékelte a „Régi nyár c. operette-bői a „Jaj, de kell vi
gyázni" c. dalt. Kitűnő hangja,
előadásának tökéletessége oíy
nagy hatást váltott ki a közön
ségből, hogy a dalt megismétel
tették vele, sőt ráadásul egy kup
iét is énekeit.
Az énekszámokat Lipka Jó

zsef tanította be.
A bál rendezői a követke
zők voltak : Folkmann Tibor,

Pintér József, Horváth József,
Nagy Sándor, Dobi István, Kun
László, Mráz István, Villám Já
nos, Barsi János, Kósa Antal,
Kerekes Lajos és Pokornyi Imre.

A műsort, amely minden
igényt kielégített, hajnalig tartó
tánc követte.
Szigorú diseretio mellett!
Szakértői tisztségé, es munkát válíal, mezőgazdasági és üzleti könyve

ket a legkevesebb munkát Igénylő
rendszerben szakszerűen és prak
tikusan felfekteti és vezeti, száma
dásokat készít, rendez es felülvizs
gál, adó és mindenféle pénzügyek

ben hasznos segítséggel és kell
útbaigazítással szolgál, minden

európai nyelven levelet ir és fordít

B O R Ó C Z Y
DEZSŐ
adóügyekben képzett revizor, hites
törvényszéki könyvszakértő.
Győr, Hunyadi-utca 7. b. Telet'..
4—42.
Irodai órák: egész nap.

G y i l k o s s á g
Bán

Istvánt

és átadta

a

K o c s o n .

a csendőrség
győri

F. hó 22-én, pénteken este
6 órakor a kocsi szőlőből három
napszámos tartott hazafelé. Az
uton beszélgettek. A beszélge
tésből vita kerekedett, melynek
hevében Bán István 24 éves ko
csi napszámos Topos József nevü
társát kapával ugy vágta fejbe,
hogy az szörnyethalt. Ezután
megtámadta másik társát: Major
Lajost is, akit szintén kapával
megütött. Major elmenekült.

kir.

letartóztatta

ügyészségnek.

A csendőrség Bán Istvánt
elfogta es kihallgatása után be
kísérte a győri kir. ügyészség
hez. A győri vizsgálóbíró ki
szállt Kocsra, ahol Rohoska Osz
kár dr. községi orvos felboncolta
a szerencsétlenül jart Topos Jó
zsef tetemét és megállapítást
nyert, hogy a halál a kapával
való ütéstői eredt.
Topos Józsefet vasárnap te
mették el nagy részvét mellett.

K
ÓRÁK,
Olcsó

G R
Legut<
maradt ez
rovat. Kim.
tunk és
kapcsolatos)
figurázni el
is eltettük
kat jobb
megharagui
jában szörnl
De velünk!
gyorsan,
még az
grimasz n;
durcáskodáí
sett bennül
a grimasz,
hangú, mini
Kezeml
sói Ujlap".
írtak akkor,
Békebeli v
szám ára 2
hoz hordva
60 fillérbe
visszagondol
a Krajcáros
érő tartalmai
értékére . .
kor egy forij
zsebpénzem,
akarok besz<
csak szivfájdj
amúgy is ell
nak. Más i:
Ságban. Péli
Apolló
Uívigyázó láj
Mostoha an
(dráma) stb.
három drám;
és ket látván]
Ez mini
előadás ken
Hozza a maj
Nagyot
sztárrendszer
egyéniségéhe;
es azt 10-20
tik le. Ha roj
utána esetleg
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gutóbbi számunkból ki. a mindenkinek kedves
at. Kimaradt, mert választotbár a választásokkal
atosan lett volna mit ki
rázni ebben a rovatban, meg
ehettük választási grimaszunjobb id<>kre. Rovatvezetőnk
^haragudott ezért és harag.•rnyü grimaszt vágott,
velünk mindenki kibékül
rsan. Szeretnek bennünket
meg az ellenségeink is és igy
grimasz nagyszallitónk egy kis
durcáskodás után újra felkere
kít oennünket. Szóval újra itt
/. egy kissé komolyabb
hangú, mint eddig volt. Tessék.

Drága, kedves „Brassói
Ujlap", a te hasábjaidat szent
áhítattal olvasom, mély tisztelet
tel vegyes hazafiassággal betű
zöm vezércikkedet, amely a kő
szikláról és a sártömegröl pél
dáz.
igazad van : a kőszikla el
lentéte a sártömeg; a sártömeg
bepiszkít, rútít s erőket nyel el.
Hol ez a kőszikla a ma
gyar társadalomban, hol ez a
rárból. a mai élet piszkos sará
ból kiálló kőszikla, amelyre oly
szívesen állnának fel sokan,
hogy a békét, a szeretetet, az
egységet kiáltsák bele a sivár
magyar jelen reménytelen siva
tagába.
Nincs. És én könnyes szemmel
teszem le a békebeli újságot és
keresek békebeli mentalitású
embereket . . .

részletre is.
m

Figyelmes

Látszerek állandóan raktáron.
H Í R E K .
Személyi

hir.

Zsindely

Ferenc dr., pénzügyminiszteri
titkár f. hó 24-én, vasárnap vá
rosunkban időzött és az egyhá
zak vezetőinél tett látogatásokat.
A városi képviselőtestü
let utolsó közgyűlése. Komá
rom sz. kir. város régi képvi
selőtestülete f. hó 20-án, pénte
ken délután tartotta utolsó köz
gyűlését Alapy Gáspár m. kir.
kormányfötanácsos, polgármes
ter elnöklete alatt. Az ülés fő
tárgya a felekezeteknek jutta
tandó esetleges városi segély
kérdésében elvi határozat hoza
tala volt.
Zsolt Béla vígjátékának
premierje Pesten. Szombaton
mutatja be a Fővárosi Operett
színház Zsolt Bélának, neves
földinknek „Erzsébetváros cimü
színdarabját. A színházi körök
nagy sikert jósolnak Zsolt Béla
első vígjátékának.
Főjegyzöválasztás Banán.
Pénteken délután tartották meg
Banán a főjegyzöválasztást. Fő
jegyzőnek Nagy Lajos ászári a. ü.
jegyzőt választották meg.
Népművelési előadás. Ked
den este tartotta a népművelési
bizottság negyedik kulturestjét.
Az estet közének vezette be,
majd Bakos Béla iskolázottan
szavalta Arany János: „Hegedű"
cimü költeményét. Utána Arányi
Aladár énekelte nagy sikerrel
Keonit: „Zephir" c. dalát. Esz
tergomi Antal káplán felolvasása
következett ezután, amelyben ko
moly, elmélyülő, nagyszerűen
felépített logikával mutatta ki,
hogy az emberben láthatatlan
erő működik az Istentől kapott
lélek. A felolvasást követően
közkívánatra Arányi Aladár két
magyar nótát énekelt és végül
ugyancsak ő előadta Inczédy
László. „A nővér" cimü költe
ményét. Arányi Aladárban egy
nagytehetségű, alapos készültségü szavalót ismertünk meg,
aki hatásos szavalatával magá
val ragadta a közönséget. A jó
kereskedő, gondos családapa,
kiváló sportember ezen az estén
mutatta be nékünk sokoldalúsá
gának egyik igen értékes részét:
tökéletes elöadóképességét. Az

Kezembe került egy „Brassói Ujlap". Régi szám. 1911-et Világhírű T R E T O N hó- és
irtak akkor, boldog béke-évet.
gyári
lerakata:
kebeli vidéki újság. Egyes sárcipök
t.cim ára 2 fillér, egy hóra ház Bürger, Győr, Deák-u. 6.
hoz hordva ez a napilap csupán
fillérbe került, önkéntelenül
átgondolok a régi jó időkre,
a Krajcáros újságoknak kincset
T e j e s ,
v a j a s ,
tartalmára. A krajcár nagy
'•-.kére . . . diákkoromra, ami
luxus sütemények s első
kor egy torint ötven krajcár volt
rendű házi kenyér készül
.kbpenzem. De nem is erről
k beszélni. Kár is lenne,
P A P P
E R N Ő
csak szívfájdalmakat okoznék az
így is elkeseredett olvasóksütödéjében Komárom,
-. Más is van ebben az ujIgmándi-út 12.
ban. Például ott áll :
Apolló Bioskop.
Műsor :
A KISBÉRI ÁLLAMI
L t\ igyazó lánya (dráma)
Mostoha anya mint nevelőnő
M É N E S B 1 R T O K TEJ
(dráma) stb. stb.
— — —
FELDOLGOZÓ ÜZEMÉ
három dráma, három humoros
es ket látványos-kép.
BEN P A S Z T Ő R i Z Á L T
Ez mind egy műsoron, egy
TEJBŐLKÉSZÜLTPRIMA
adás keretében
lepergetve.
TEAVAJ,
\ za a magyarázat élőszóval.
Nagyot fordult a világ. Ma
„KINCSEM"
rendszer van. Egy-egy sztár
géhez irnak filmmesét
és R O M A D U R puhasajtok
azt lü-20 felvonásban pergeT R A P P I S T A és G R O Y
le. Ha rossz a film, nem jön
utána esetleg egy jobb az eiöKEMÉNYSAJTOK
NAPI
son. Azután itt van a be
ÁRBAN KAPHATÓK
tűm. A technika csodás
lésében, a feltörő vágyak
Szétküldés utánvéttel vagy
és akaratok Eldorádójában élünk
biztosíték ellenében.
ma, mi emberek. Minden fejlő
énekszámokat Bethlendy
Sándön, csak az emberek maradtak
Megrendelések
dorné kitűnően kisérte. A Hi
régiek, sőt fejlődtek ösztöneik,
az Igazgatósághoz küldendők.
szekegy eléneklése után a nagy
szokásaik
A
ősemberhez
Teiefon: Kisbér 1.
sikerű est véget ért.
.éledünk mindenben. A divat
r „félmeztelenre öltöztette* a
a politika jellemtelenné
/ embereket. Ma több a
Kain, mint a tisztességes Ab.-i.
A szebbnél-szebb mikulási
ajándékMa minden lehetséges. A ököi>t felváltotta a szájjoga. Aki
és játéktárgyak m e g é r k e z t e k !
ban bírja szájjal, az a gyözHol vannak a krisztusi ta-: ? Hol van a társadalmi béke
ez országban ? Pedig ma, ezek
JELINEK
ARANKA
Komárom,
ben a suiyos, gondterhes idők
Igmándi-út 19.
ben kellene a krisztusi tanok
szerint berendezni életünket.
14
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kiszolgálás!

Pungor Lajos állapota.
Városszerte nagy részvétet kel
tett városunk leikes vezérférfiának: Pungor Lajos nyug. máv.
felügyelőnek súlyos betegsége.
Pungor Lajost néhány héttel ez
előtt gyógykezelés céljából Bu
dapestre szállították. Mint most
örömmel énesülünk, a beteg
állapotában
lényeges javulás
mutatkozik ugy, hogy rövidesen
gyógyultan térhet haza Komá
romba.
A nagyigmándi járásbíróság
Komáromban, örömmel adjuk
tudtára olvasóinknak és az egész
vármegye közönségének, hogy a
nagyigmándi járásbíróság Ko
máromba való áthelyezése imrnár
formailag is véglegesen dűlőre
jutott. A vonatkozó igazságügyi
miniszteri rendelet csütörtökön
jelent meg a hivatalos lapban,
mely szerint az uj komáromi já
rásbíróság Komáromban 1930,
január elsején megnyílik, területi
hatásköre aiá fog tartozni a

gesztesi járás egész

területe Ko

márom székhellyel.
Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármester a
város pénteki közgyűlésén öröm
mel referálta be az eredményt,
mit a város közgyűlése nagy
ovációval, a polgármester élteté
sével vett tudomásul. A hivata
los rendelet szószerinti szövege
a következő :
„A m. kir. minisztérium az
1929. évi április hó 11. napján
tartott tanácsában az 1913. évi
XXV. törvénycikk 3. §-ában
nyert felhatalmazás alapján a
győri kir: törvényszék kerületé
ben a nagyigmándi kir. járásbí
róságot és a tatai kir. járásbí
róság kirendeltségét megszün
teti és ezzel egyidejűleg ugyan
csak a győri kir. törvényszék
kerületében Komárom székhelylyel kir. járásbíróságot szervez,
amelynek hatásköre Komárom
megyei városra, továbbá a
Komárom és Esztergom köz
igazgatásilag
egyesitett
vár
megyék
gesztesi
járásá
nak egész területére, tehát:
Ács, Ászár, Bana, Bokod, Dad,
Ete, Csép, Kisbér, Kisigmánd,
Kocs, Kömlőd, Mocsa, Nagyigmánd, Szend, Szák, Szőny, Tárkány és Vérteskéthely községekre
terjed ki a hozzájuk tartozó pusz
tákkal és lakott telepekkel együtt.
Ez a rendelet 1930. évi január
hó I-én lép hatályba. Budapest,
1920, évi november hó 25.-én.
A miniszter helyett: Dr. Ángyán
Béla s. k. államtitkár.
Mezőgazdasági gépek, var
rógépek, kerékpárok és al
katrészek kedvező részlet
fizetés mellett jótállással be
szerezhetők.
HOFFMANN SIMON
cégnél Komárom, Országút 1.

4-oldal
A városi pénzügyi bizott
ság ülése. Kedden délután tar
totta a városi pénzügyi bizott
ság ülését, melyen több fontos
ügyet tárgyaltak le. A bizottság
javasolta az egyházak segélyezé
sét. A városi bérház udvarának
bekerítésére. 2500 pengőt hoz
javaslatba. Özv. Papp Sándorné
részére, a régi városháza rend
behozatala céljából 900, pengőt
állapit meg. A lejtszinmérési és
csatornázási részlettervek elké
szítésére 4200 pengőt szavaz
meg. A Gyár-utca csatornázásá
nak elkészítéséi a Soukál és
Hajagos cégnek javasolja kiadni.
A levente uíthonra 3000 pengő
póthitelt javasol. Rendezi a
M. A. V. régi vizdijtartozását
akként, hogy elfogadja a M. Á. V.
ajánlatát. Több kisebb ügy le
tárgyalása után a pénzügyi bi
zottság ülése befejeződött.
Élő- és művirág csokrok,
köszönik, valamint alkalmi diszilések és viragkosarak legjutányosabban csakis övz. Kiripovszky
JózsLÍnénél Komárom, Gyár-u. 17.
Táncmulatság. A Komá
romi Ipartestület kebelében mű
ködő Ifjúsági Kör november 30án, szombaton este az Ipartestü
let nagytermében rendezendő
íáncmuiatsága iránt nagy az ér
deklődés. Vidékről is sokan be
jelentették a bálon való részvé
telüket és igy a mulatság erköl
csi .sikere már eleve biztosítva
van. A bál főrendezői és 40
tagú rendezői kara már két hete
permanenciában van és minden
igyekezete oda összpontosul,
hogy a mulatság vendégei egy
felejthetetlen est emlékével, jóhangulatban térjenek pihenőre a
reggelig tartó múlatás után. A
rendezőség egyébként minden
résztvevő hölgynek egy kis
.íjándekot is juttat, ami kedves
es újszerű meglepetése lesz a
szombat esti bálnak.
Tachauer Samu, cégi
Tarján Testvérek Komárom. Szikviz és hüsitő italok gyára. Elis
mert, pontos és gyors kiszol
gálás.
Eltűnt. Marton Imre, hely
beli cipészmester 1b éves Margit
nevü ieánya e hó 23-án szülei
nek újtelepi lakásáról eltávozott
s azóta életjelt nem adott ma
gáról. Az eltűnt az eddigi meg
állapítás szerint Győrbe távozoti.
Aki holléte felől valamit tud, az
közölje a rendőrkapitánysággal.
Katalinbál Kisbéren. A

Komárommegyei Hírlap.
Ha fáj a feje és szédül,
ha teltséget, bélizgalmat, gyomor
égést, oldalszúrást, mellszúrást és
szívdobogást érez, igyék minéi
előbb valódi „Ferenc József"
keseriivizet. Gyomor- és bél
szakorvosok bizonyítják, hogy a
Ferenc József viz remek ter
mészetalkotta hashajtó. A Ferenc
József keserűvíz gyógyszertárak
ban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Baleset. Hétfőn reggel Ta
kács István kisbéri süketnéma
napszámos a vasúti pályatesten
haladva az utolsó pillanatban
vette észre a háta mögött köze
ledő vonatot, mely elől oly sze
rencsésen ugrott el, hogy csak
zúzott sebekkel menekült meg.
Sebesülése nem életveszélyes.
Naponta kétszer finom
péksütemény kizárólag Rudiger
Vilmos sütődéjében Komárom,
Igmándi-ut 17.
Teaest. A helybeli Zsidó
Ifjúság december 7-én a Társas
körben teaestet tart. A teaest
fél 9 órakor kezdődik.
Képkeretek, ablaküvegek,
porcellán és festékáruk legolcsób
bak Borbély Gusztávnál

Komá

rom, Ország-ut 20 a. Telef. 49.
Késelés. Mult pénteken
Szőny községben Schwarcz Jó
zsef 14 éves fiú társaival játszott.
Játékközben összevesztek a fiuk,
majd pedig verekedésre került a
dolog. A verekedőket az arra
menő Járóka József 17 éves fiu
szét akarta választani, miközben
öt Schwarcz József megszúrta. A
szerencsétlen járóka József olyan
súlyos sebet kapott, hogy a
győri kórházba kellett szállítani.
Életbenmaradása
kétséges. A
szurkáló Schwarcz Józsefet átad
ták a fiatalkorúak bíróságának.
Back Bernát Fiai szegedi
gőzmalmának körzeti képviselete
és raktára, Komárom Uri-utca 2.
Vetőburgonyát osztanak
szét januárban. A burgonya
termelési hivatal előterjesztésére
a föl d m ívelés ügy i minisztérium
elhatározta, hogy * 1930-ban is
folytatja a vetőburgonya-akciót
és január hó folyamán közel
600 waggon vetőburgonyát fog
a jelentkezők között szétosztani.
Ezzel kapcsolatban elhatározta a
kormány azt is, hogy a kedvez
ményes burgonya müirágyázasi
akciót is folytatja és erre a célra
az igazolt igénylöknek 60 szá
zalékos árengedménnyel ad meg
Kisínri Dalegylet vasárnap tar felelő műtrágyát. Az akciót a
totta meg szokásos Katalin bál burgonyatermelési hivatal a föld
ját, amely szép anyagi és erköl művelési minisztériumban intézi.
csi sikert hozott. A mulatság
sikere Gulyás József dr. ügyve Tartós, jó, olcsó és elegáns
zető elnök agilitásának köszön
cipő csak Bürgernél Győrött.
hető.
Kalapujdonságok a legmo
Szinelőadás. A komáromi
dernebb kivitelben olcsón csakis
helyőrségi
altiszti kaszinó kiváló
Töltésy Jánosné kalapszaionjáműkedvelő gárdája Szapora Gyula
ban Komárom, Országút 5.
rendezésében
e hó 3ö-án és de
Január elsejétől 6 fillér
lesz egy doboz gyufa ára. cember 1-én este 8 órai kezdet
Nagy a pánik a gyufapiacon, tel hozza szinre Rátkay László
mert január 1-től felemelik a pályadíjat nyert 3 felvonásos
gyufa árát. A közönséget a ke népszínművét, a „Felhő Klárit."
reskedők nem tudják ellátni, Helyárak: I.—IV. sor 1.20., V.—
mert a fogyasztók halmozzák a X. sor 80 fül., állóhely 50 fillér.
gyufát. Lám-láui már egy fillér
Megbizható, modern személy
is mennyit számit. Ez nemcsak autókkai béríuvarozást vállal éj
azt jelenti, hogy ma mindenki jel-nappal Lupták Béla bőrke
megbecsüli a pénzt, hanem azt reskedő autófuvarozási válla
is, hogy nagy a pénzhiány.
lata Komárom, Piac-tér.

1929. november 30.

Halálozás. Özv. Szenczy
Felülfizetések a Katalin
Jánosné
szül. Kemenczky Etelka
bálon. Miien Emánuel, özv. Milch
Hermanné, Kálmán Sándor dr. élete 88.-ik évében a tulsóféli
20—20, Milch István 15, Toma- Komáromban elhunyt. Nagy
nóczy József dr., Haász Gusztáv, számú rokonság gyászolja.
Weiler Ferenc, Zsindely Ferenc
Népmüvelés. A Szabaddr., Folkmann Tibor, Becskő Egyetem tatai előadásán külö
József 10-10, Zomann Lujza, nös kedvezményben volt része a
özv. Somló Sándorné, Milch Vera, nagyszámban megjelent hallga
Milch Bertalan, Weisz Gyula, tóságnak. Fekete József tanító
Széli József, Breuer Sándor, képzői tanár, a vall. és közokr.
Rauscher László, Maksay Andor minisztérium népművelési ügy
5—5, Findler György, Tarján osztályának referense a finn es
József 4—4, Szőczei László 3.50, magvar kapcsolatról tartott elöBudai Pál, Markó Ferenc, Hanz- adást. Tóváros nevében Halmos
mann József 3—3, Végh Ilonka, Antal főjegyző üdvözölte az i l 
Kefei József,
Fekete Ferenc, lusztris előadót, kit Wiesenbacher
Izsák András, Pintér József, József várm. népművelési titkár
Szaller János 2—2 pengőt fizet mutatott be a közönségnek.
tek felül a Katalin bálon, mely Ugyancsak az ö agilitásának kö
nemes szívű adományokért a szönhető az értékes Szabadrendezőség ezúton rnond köszö Egyetem létrejötte is és hogy az
netet az adakozóknak.
előadók körében oly kiváló egyé
Adjuk meg mindenkinek, neket is láthatunk, mint Fekete
ami joggal megilleti. Leg József. Előadását mindvégig a
utóbbi számunkban foglalkoz legnagyobb figyelem kisérte, be
tunk röviden Kisbér közseggel. mutatásaival meg vonzóbbá és
tette oktatását.
Riportunkban legtöbb szó esett értékesebbé
a ménesbirtokról, de különösen Szűnni nem akaró taps jutal
a vasdinye-pusztai tejüzemröi. mazta az előadót, kinek Almády
Miután ezzel a pusztával, mint Ilus mondott köszönetet felemelő
a ménesbirtokhoz tartozóval fog előadásáért és gyönyörű virág
lalkoztunk, félreértések elkerü csokorral búcsúztatta el a vendég
lése végett közöljük, hogy ez a előadót.
puszta közigazgatásiig.; Tárkány
.4 banai Népművelési
Bi
községhez tartozik. Természete
zottság
az
elmúlt
év
nagyszerű
sen a jövő heti tarkányi referádában is megemlítjük Vasdinye- népművelési eredményén elin
pusztát, mint a község büszke dulva, a lakosság számára a f.
ségét, mert a tarkányi elöljáró tanévben is 60 órás ismeretter
ság végzi nemes buzgalommal jesztő tanfolyamot szervezett. A
az ott lakók ügyes-bajos dolgait. tanfolyam vezetője Tarró József
kántortanító.
A róm. kath. női énekkar
A tatabányai
Népművelési
műsoros teadélutánja Tóvároson. Bensőséges, kellemes, meg Bizottság nagy arányú munkáját
hitt délutánban volt része annak és munkásságának sikerességét
a nagyszámú közönségnek, mely legjobban bizonyítja azon megfi
jelen volt. yasárnap, november gyelésünk, hogy legutóbbi nép
melyen
24-én a „Tóvárosi Róm. Kath. művelési előadásán,
Női Énekkar' műsoros tea-dél- Tilesch Béla bányamérnök adott
uL'injan, a Ker. Polgári Kör elő, 906 hallgató volt jelen. A
nagytermében. Az Ízléses, szép hatalmas Népháznak minden helye
terítés, a vidám, finom műsor, be volt töltve. A nagyarányú
a bájos dalok, a gyors és fi munkát Tóth Sándor és Harmath
gyelmes kiszolgálás, az értékes Rezső igazgató tanitók irányítot
és olcsó tombola, mind arról ták.
beszéltek nekünk, hogy milyen
Meghalt a hires gyógyító
tökéleteset tud alkotni az össze lekéri pap. Egész felvidéken a
tartás, az önzetlen lelkes együtt „lekéri pap" néven ismertek,
működés és a szeretetteljes meg emlegették és bizony igen sokan
értés. Semmi zökkenő, semmi áldották Zelenyák János dr.-t a
disszonáns akkord, katonaként lekéri plébánost kihez, mint va
állt ki-ki a maga helyén, ie- lami magyar Kneipp páterhez,
mondva az egyéni érvényesülés messze országrészekből vándo
ről, csak a közt szolgálva, mu roltak a gyógyulást kereső bete
tattak példát az iueáiis rende gek. Kétségtelen, hogy „a lekéri
zésre. Egész estjük olyan volt, pap" természetes gyógymódjává!
aminők a dalaik, harmonikus, igen sok esetben segített is a
finom, felülemelkedő és derűs. szenvedőkön ott es akkor,
Minden egyes szereplő dereka és amikor a hivatásos orvostu
san megállotta helyét és egy domány nem tudott segíteni.
forma tetszéssel tapsoltunk Heitz Legutóbb Amerikában tartott a
Kató monológjának, mint Kon- tudós lekéri pap előadásokat az
czey Gizike, Szajki Manci majd ő speciális természetes gyógy
Schick Mariska és Klement Baby módjáról, melynek immár a tu
mulatságos páros jeleneteinek. dós pap halálával vége. Po
Szivbemarkolóan egyszerű, drága, zsonyból vesszük a hirt, hogy
meleg szavakat mondott P. Pillér súlyos szenvedés után Zelenyák
kapucinus atya, rámutatva az ének János dr. 54 éves korában el
lélekemelő voltára és oly talá hunyt. Zelenyák János dr. külön
lóan nevezte az Énekkar lelkét ben a politikai pályán is műkö
és vezető szellemét: Wiesenbacher dött, volt magyar néppárti kép
titkát
a
„Boldogasszony viselő is, utóbb pedig a cseh
daiosának". Tisztult hangulattal, szlovákiai keresztényszocialista
átmelegedett szivvel jöttünk haza pártnak volt buzgó tagja.
közülök azzal a gondolattal,
Rövidesen elkészül a
hogy kincset birunk a Róm.
dunaföldvári
híd. Dunaföldvá
Kath. Női Énekkarban, mi tó
ron most épül a Dunántúlt az
városiak, (h—a.)
Alfölddel összekötő dunahid. A
Már most adja fel karácsonyi nagy jelentőségű hidépitkezés
hirdetését lapunkban.
már befejeződéshez közeledik.
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Komárommegyei Hirlap.

Pártértekezlet.
Tegnap
ete 6 órakor tartotta a helybeli
áldemokrata párt értekezlea Milch Bertalanné-féle nagy
vendéglő helyiségében. Az ér
tekezlet szónokai a községi va
rasokat készítették elő, tájé• tátva megfelelően a nagy
szám n hallgatóságot.
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hálózati rádiókészüléket,
hangszórót, anódpótlót
accumulator töltőt, 18 havi
részletfizetésre kaphat.
Kérje bemutatását.
K r a m e r
F e r e n c
electro technikai és rádió szak
üzletéből

Ausztria megszüntette a
hasitott körmű állatok be
hozatali tilalmát. Az osztrák
földmüvelésügyi minisztérium hir
detést tett közzé, mellyel az ed
digi Magyarországgal szemben
fennállott hasitott körmű állatok
behozatali tilalmát megszüntette.
Gyártják már Szegeden
az egyiptomi cigarettákat.
A szegedi dohánygyárban meg
kezdték a magyar gyártású
egyiptomi cigaretták készítését.
Erre a célra teljesen uj rend
szerű gépeket szerzett be a m.
kir. dohányjövedék. A magyar
egyiptomit húszas, majd később
tizes csomagolásban fogják for
galomba hozni,
Olcsón és jól borotválkoz

hat, hajat nyírathat Kársai
Pál
fodrásztermében Komárom, Piac
tér.

A TESz felhívása, a
Társadalmi Egyesületek Szövet
sége december hó 7-töl 11-ig
Nem szabad gabonát rendezi jubiláris nagygyűlését.
lefoglalni. A pénzügyminiszter December 7-én este ünnepi elő
megtiltotta, hogy az adóbehajtá adás a Nemzeti Színházban, 8-án
sok alkalmával adóhátralék fejé d. e. 11 órakor nagygyűlés a
hen gabonái foglaljanak le s ez Pesti Vigadóban, este 9 órakor
által a gazdaközönségnek lehe ünnepi vacsora a Pesti Viga
tetlenné váljék az azzal való dóban, december 9-én az Ipari
és Kereskedelmi Pártoló Szak
szabad rendelkezés.
osztályának kongresszusa a Vár
Gyógyszertár K o c s o n. megyeházán, december 9-től 11Szalami Miklós esztergomi gyógy ig bezárólag tisztelgés a Kor
szerész patikáját Kocson a volt mányzó Ur üföméltóságánál, vi
körorvos lakásában megnyitotta. déki kerületi elnökök gyűlése és
Útépítés a megyében. Az szakosztályi ülések. A TESz. el
Alsógalla községet Tatabányával nöksége felhívja vidéki kerületi
összekötő út megépítése teljes elnökeit, a községek és vidéki
vei folyik. Az uj útszakaszt, egyesületek delegáltjait és tag
melyre múlhatatlan szükség van, jait, jelentsék be minél előbb
még a tél beállta előtt átadják (Budapest, V., Mérleg u. 2. fél
emelet), de legkésőbb november
rendeltetésének.
A vonatelgázolta fiúnak hó 29-ig részvételüket, hogy a
díjkedvezmény
megállapították
személyazo féláru vasúti
nosságát. Legutóbbi számunk ügyében még idejében intézked
ban hírt adtunk arról, hogy az hessen.
esztergomi vasútállomás közelé
Nemzetközi baromfikiben egy összeroncsolt fiu holt állitás. A
Baromfitenyésztők
estét találták. A fiu szülei je Országos Egyesülete a földmű
lentkeztek és a hullában felis velési kormány és az összes
merték gyermeküket: Kümmel gazdatársadalmi intézmények tá
György 15 éves táti fiút, aki mogatásával folyó évi december
Esztergomban iparostanuló volt. 5—8-ig Budapesten, a tenyész
A kereskedelemügyi mi állatvásártelepen nemzetközi baniszter lakásépítő akciója. Bud romfikiállitást rendez. A kiállí
János belföldi töke igénybevéte tás igen nagyarányú lesz és ér
lével nagy lakásépitőakciót szán demes azon vármegyénk barom
dékozik létesíteni Ebbe bevonja fitenyésztőinek baromfiakkal részt
a Társadalombiztosítót, az ösz- venni. A földmivelésügyi minisz
szes biztosító társaságokat, va térium dijain kivül igen értékes
lamint a pénzintézeteket is. Az tisztelettárgyak kerülnek díjazás
akció az egész országra szól és révén az osztásra. A kiállítás
célja az, hogy mindenki épít megtekintésére féláru vasúti iga
hessen 1—2 szobás családi há zolványok lesznek, amelyek da
zat. Pénzügyi körök szerint a rabonkénti ára a MÁV.-ra 2.80
terv jó, mert az említett intéze P., a DSzA.-ra 2 P. A vár
tek díjtartalékait gyümölcsözően megyei Gazdasági Egyesület felhivja tagjait, hogy kiállítandó
fel lehet használni.
baromfiakat s féláru jegyre vaió
igényüket az ezért járó összeg
beküldésével közvetlenül jelent
sék be a Baromfitenyésztők Or
szágos Egyesületének, Budapest.
Művészi kivitelű kézimun
IX. üllői ut 25. (Köztelek.)
kák u. m. függöny, ágyta
Betörés Tóvároson. Szer
karó, terítő, diszpárna öszdán éjjel Korányi Károly puskaszeállitását, valamint lám
müves és műszerész műhelyébe
paernyő készítését és seismeretlen tettesek a falon ke
resztül betörtek és a műhelyt
lyembatikolást vállal:
teljesen kifosztották.
K O M Á R O M , Igmándi-út 17.

Becskőné Jelinek Etelka
KOMÁROM, I^mándi-út 19. szám.
(Illatszertárban.)

Baleset. Mult pénteken
Kisbér és Bakonysárkány között
a hajnali vonat halálra gázolta
Reiler Ferenc 30 éves gazdasági
cselédet. A szerencsétlenül járt
ember ittas állapotban ment a
pályatesten és nem vette észre
a közeledő vonatot. Holttestét a
pályaőr találta meg.
Vonópárbaj ellenfél nél
kül. Amint előző számainkban
olvasható volt Rigó Gyula ci
gányprímás vonópárbajra hívta
ki prímás társát: Németh Gyu
lát. A két érdekelt fél jobbra
balra nyilatkozott. Az ügynek a
vége az lett, hogy Rigó Gyula
ellenfél nélkül maradt. Ennek
dacára megmutatta ez a primás,
hogy tud magyar nótákat ját
szani. Csütörtökön este ugyanis
az Iparoskör helyett megjelent a
Társaskörben és szakértő hall
gatóság előtt 101 magyar nó
tát játszott. Ezzel a ténnyel a
maga részéről lezárta a vonó
bárbaj ügyét.
A TESz országos moz
galmat indit a nemzeti iro
dalom érdekében. A Társa
dalmi Egyesületek Szövetsége
nagyarányú országos akció meg
indítását határozta el a magyar
irodalom nemzeti hagyományai
nak érdekében, melynek élére
Szabolcska Mihályt, a nagynevű
költőt kívánja állítani. Ennek ér
dekében nagyfontosságú értekez
let volt a TESz helyiségeben,
melyen résztvettek többek kö
zött Szabolcska Mihály, Kemely
Géza, Szontagh Tamás és Szörtsey József a TESz. országos el
nökei és Zulavszki Andor dr. az
irodalmi és művészeti osztály
vezetője. A Társadalmi Egyesü
létek Szövetsége az irodalomban
és művészetekben rejlő nemzeti
erőt kívánja társadalmi uton a
nemzeti újjáépítés nagy munká
jára bekapcsolni és a revízió
szolgálatába állítani. Irodalmi
körökben is nagy várakozással
néznek a 4.000.000 tagot szám
láló TESz. nagyarányú országos
akciója elé, mert köztudomású,
hogy a TESz. elnökségében élü
kön Herceg Ferenccel éppen a
magyar irodalom vezető egyéuiségei foglalnak el jelentős helyet.
Egy amerikai könyv, amely csődbe kergeti a világ
valamennyi jósnőjét. Izgalma
san érdekes cikket közöl a Szinházi Élet e heti uj száma arról
az amerikai könyvről,amely már
egész Amerikán tul lázba ejtette
Németországot és Franciaorszá
got is. Ezen a könyvön kivül is
merteti Ince Sándor népszerű
hetilapjának uj száma a Pesten
tartózkodó Dolly Rózsi utipod-
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gyászát, pontosan felsorolva hány
bundát, ruhát, milyen ékszereket
hozott magával a világhírű ma
gyar revüsztár. Hatvani Lili báró
nő, Nagy Endre, Egyed Zoltán,
Maurice de Waleffe, Bus Fekete
László érdekes cikkein kivül Heltai Jenő regénye, Beregi Oszkár
érdekes memoárjai és háromfelvonásos, valamint egyfelvonásos
darabmelléklet, nagyszerű kotta
melléklet egészíti ki a Színházelet uj számát, amelynek ára l . i
pengő, negyedévre előfizetési díj
lO.-pengő. - Kiadóhivatal : Bu
dapest VI. Aradi-utca 10. szám.
Öngyilkosság. F. hó 25-én,
hétfőn éjjel fél 12 órakor Hallon
István, helybeli fiatalember sze
relmi bánatában, ideáljának la
kása előtt fejbe lőtte magát. A
jól irányzott golyó az életunt fia
talembert azonnal megölte. A
helyszínen nyomban megjelent a
rendőri bizottság, amely az ön
gyilkosság folytán beállott halált
állapította meg. A szerencsétlen
fiatalember nem viszonzott sze
relme miatti bánatában dobta el
magától az életet.
Elveszett tárgy. E hó első
napjaiban az uj városháza dél
keleti sarkánál elveszett egy
erős vascsiga alkatrész. A be
csületes megtaláló adja le azt a
rendőrkapitányságon, ahol illő
jutalomban részesül.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejt
hetetlen jó feleségem, illetve
édesanyánk
HORVÁTH JÁNOSNÉ
temetésén résztvettek és rész
vétüknek egyéb uton is kife
jezést adtak, ezúton mond
háiás köszönetet
Horváth János
és családja.
MOZI.
Vasárnap, december 1-én,
a városi filmszínházban bemu
tatásra kerül „Az éjféli utas" c.
Gaumont kalandorfilm. A cím
szerepet Harry Piel játssza. A
közönség kedvence ebben a
filmben újra azt a szenzációkban
gazdag alakítást nyújtja, melyet
tőle már megszoktunk.
Csütörtökön, december 5.én mutatja be a mozgószinház
„Az élő holttest* cimü Tolstoj
drámát. Azt hisszük, hogy a
nagynevű orosz író, kitűnően
filmrevitt regényének külön pro
pagandát nem kell csinálnunk,
mert maga az iró neve teljes
| garancia a siker szempontjából.
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6. oldal.
N y i l t t é r .
E rovat alatt közlőitekért nem vállal
felelősséget a szerkesztőség.
Tekintetes
Rigó Gyula urnák
Helyben.
Ön közölte velem, hogy a vo
nópárbajra adott feltételeimet
nem hajlandó elfogadni oly ér
telemben, hogy mindketten ban
dánkkal álljunk ki a zsűri elé.
Erről én előre meg voltam győ
ződve, mert tudtam, hogy ön a
három tagú zenekarával nem áll
ki. pedig még az ilyen kiállás
is szép lett volna tőlem akkor,
amikor én Önt egyáltalán meg
nem sértettem. Ugylátszik ön
csak ürügyül hozta fel a vélt
kérdést, mert ön azt akarta,
hogy az i. t. komáromi közön
ség birálja és véleményt mond
jon művészetünkről. Önt csak
is az irigység vezette, mert
latja, hogy az i. t. komáromi kö
zönség jobban pártol engem,
mint önt, aki maga felett nem
ismer el senkit. Azt is hallottam,
hogy ki akar tiltatni Komárom
ból, pedig ez balga gondolat,
mert engem még sehonnan sem
tiltottak ki és azt hiszem, hogy
Komáromból sem tiltanak ki
azért, mert nem állok ki önnel
vonópárbajra, mivel nem fogadta
el feltételeimet és nem hajlandó
bandájával az i. t. komáromi
közönség elé állni.
Ha minden vágya az, hogy
tudományát
fitogtassa, akkor
rrenjen el Pestre és a Zeneakaüemián játsszon, ha olyan nagy
klasszikusnak érzi magát. Ré
szemről beszüntetem a párbajra
vonatkozó vitát és ezután sem
miféle inzultáló választ nem
kerek.
Tisztelettel:
Németh Gyula cigányprímás.
Városi
filmszínház
| Komárom. |
December 1-én vasárnap
%4 6 és 2 9 órakor
9

Harry

Piel

Az
éjféli
utas
kalandor regény 10 felv.
December 5-én, csütörtökön
6 és fél 9 órai kezdettel
Tolstoj legnagyobb drámája
Az
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K A P H A T Ó
G y a l ó k a y
G y u l a
füszerkeresketíőnél,
K O M Á R O M , Ország-út 18.

Hogy kárpitos munkáit hol
csináltassa, ez a kéz pontosan
mutatja:

F a r k a s
S á n d o r
kárpitos Komárom, Ország-út 14.
(Piac-tér.)
Régi bútorok felfrissítését és
ujak elkészítését pontosan és
szakszerűen vállalom.
Komárom szab. kir. megyei város
polgármesterétől.
87091929. szám.
Hirdetmény,
Értesítem Komárom szab. kir.
megyei város választó polgárságát, hogy
a városi képviselőtestületi tagok meg
választása
f. évi december hó 1. napján lesz.
A választási eljárás reggel 9 óra
kor kezdődik és délután 4 óráig tart.
A vármegyei alispán ur a választás ve
zetésére elnökül Keleti József ny. m.
kir. állategészségügyi főfelügyelő tör
vényhatósági bizottsági tagot küldte ki.
A városi képviselőtestületi tagok
megválasztása két kerületben fog esz
közöltetni.
Az 1. számú választókerületben
azok szavaznak, kik a város területé
nek a Dunai közúti hid folytatását ké
pező Igmándi-utnak az Ország-ut tor
kolatáig (Kosch sarok) és ettől kezdve
az Ács felé vezető Ország-utnak a jobb
oldali részén a Dunáig terjedő terüle
tén laknak, ideértve a pusztamonostori
akat is. A II. választókerületben azok
szavaznak, kik a városnak az előbb
körülhatárolt részén kivül laknak.
Az I. kerület választói a Társas
körben, a II. kerület választói az Iparos
körben szavaznak.
Minden választó részére a válasz
tás előtt szavazóigazolvány kézbesittetik ki, melyen fel van tüntetve, hogy az
illető választó polgár, melyik választó
kerületben szavaz. Nyomatékosan figyel
meztetem a választópolgárokat, hogy
ezen szavazóigazolványukat a szavazás
alkalmával okvetlenül "hozzák magukkal.
A választás a szavazók nevének
nyilvános feljegyzése mellett, szavazó
lapok által történik. Ha a szavazólap
több nevet tartalmaz, mint ahány kép
viselőtestületi tagot a választókerület
választani jogositva van, az utólirott
nevek nem vétetnek számba. Külön kell
megjelölni a rendes képviselőket és
külön a póttagokat.
Az I. választókerület 15 rendes
képviselőtestületi tagot és 4 póttagot, a
II. számú választó kerület szintén 15
rendes képviselőtestületi tagot és 4 pót
tagot, fog választani.
A választók a választás megnyi
tásakor az elnök mellé négy bizalmi
férfit jelölnek ki maguk közül. Ha e
jogukkal élni nem akarnak a bizalmi
férfiakat az elnök nevezi ki.
A szavazatok összeszámítása nyil
vánosan történik, erről jegyzőkönyv ve
zettetik. A szavazás eredményét a vá
lasztási elnök a helyszínen azonnal ki
hirdeti.
A választás elleni panaszok, to
vábbá megválasztott képviselő választ
hatósága ellen tett észrevételek a vá
lasztástól számított tiz nap alatt az
igazoló választmányhoz nyújtatnak be.
Figyelmeztetem végül a polgárságot,
hogy a választás tartama alatt minden
rendzavarástól tartózkodjék.
Komárom, 1929. november 25-én.
Alapy Gáspár sk.,
m. kir. kormányfötanácsos
polgármester.

nálam annál is inkább adják be, mert a
később beérkező pályázatokat nem ve
szem figyelembe.
A pályázati kérvényhez csatolandó
a pályázó magyar állampolgárságát, er
kölcsi és politikai megbízhatóságát, ké
és eddigi közszolgálatát igazoló
Pályázati
h i r d e t m é n y . pesítését
okiratok.
A közszolgálatban állók pályázati
Komárom és Esztergom közigaz
gatásilag egyelőre egyesitett vármegyék kérvényeiket a fölöttes hatóságuk utján
törvényhatóságánál rendszeresített, az tartoznak benyújtani.
1929. évi XXX. t. c. 68. §. (7) bekez
Már a város szolgálatában álló alkal
dése alapján megtartandó általános tiszt mazottak a fentebb felsorolt okiratok
újítás folytán megüresedő és az
helyett csatolják a törzskönyvi kivo
natukat.
1929. évi december hó 17-ére
Esztergom, 1929. november 19-én.
kitűzött tisztújító közgvülésen választás
utján betöltendő alább felsorolt tiszt
Palkovics sk.
viselői állásokra ezennel pályázatot
alispán.
hirdetek.
Betöltés alá kerülnek a következő
állások:
1 alispáni,
1977. szám. 1929. végreh.
1 főjegyzői,
1 másődföjegyzöi,
Árverési hirdetmény.
3 aljegyzői,
Alulirott kiküldött kir. birósági
1 tiszti főügyészi,
végrehajtó
ezennel közhirré teszi, hogy
1 árvaszéki elnöki,
a
nagvígmándi
kir. járásbíróságnak Pk.
3 árvaszéki ülnöki,
2600
¡929.
sz.
végzése
folytán Dr. Illés
3 föszolgabirói és
Jenő
bpesti
Ügyvéd
által
képviselt El
5 szolgabin)! állás.
túrt
és
Balázs
végrehajtató
ere egy
A törvényhatósági bizottsági köz végrehajtást szenvedett ellenres/.
38
76 f.
gyűlés az alispánt 10 évre, a többi tőkekövetelés és költségek erejéigPelren
tisztviselőt pedig élethossziglan választja. delt kielégítési végrehajtás folytán al
A betöltendő állások az 1929. évi perestől lefoglalt és 3840 pengőre be
XXX. t. c 69. és 70. §-ában megálla csült
ingóságokra a nagvígmándi kir.
pított illetmények élvezetével vannak járásbíróság
Pk. fenti sz. végzésével az
egybekötve.
árverés
elrendeltetvén,
annak a korábbi
A betöltendő állásokra megkíván vagy felülfoglaltatók követelése
erejéig
tató elméleti és gyakorlati előképzett is, amennyiben azok törvényes zálogjo
séget a fentebb hivatkozott t. c. 65—67. got nyertek volna, alperes lakásán Kis
§-ai állapítják meg.
béren leendő megtartására határidőül
Felhívom mindazokat, akik ezen
állásokra pályázni óhajtanak, hogy sza 1929. éri december 7.-én d. u. l\2 3
bályszerűen felszerelt pálvázati kérvé órája kitüzetik, amikor a bíróilag lefog
nyüket hozzám legkésőbb folyó évi
lalt berendezés s egyel) ingóságok a
december hó 11-ének déli 12 legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mel
órájáig annál is inkább nyújtsák be, lett, szükség eseten becsáron alul is el
mert az elkésetten beérkezett, vagy hi fognak adatni.
Felhivatnak mindazok, kik az el
ányosan felszerelt pályázati kérvények
árverezendő
ingóságok vételárából a
nem fognak figyelembe vétetni.
végrehajtató
követelését
megelőző kieléAzon pályázók pályázati kérvényé
gittetéshez
jogot
tartanak,
hogy amenyhez, akik nem állanak közszolgálatban,
nyiben
részükre
a
foglalás
korábban
csatolandók a pályázó erkölcsi előéletét
és politikai megbízhatóságát igazoló eszközöltetett volna és ez a végrehaj
helyhatósági bizonyítvány, a pályázó tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb
eddigi közszolgálatát igazoló bizonyít ségi bejelentéseiket az árverés megkez
ványok, valamint gyakorlati és elméleti déséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy
előképzettséget igazoló bizonyítványok. pedig szóval bejelenteni eine mulasszak.
A törvényes határidő a hirdet
A közszolgálatban állók pályázati
kérvényeiket hivatalfönökük, illetőleg a ménynek a biróság tábláján történt ki
törvényhatóság első tisztviselője utján, a függesztését követő naptól számíttatik.
Kelt Komárom, 1929. évi nov. 10.
közszolgálatban nem állók pedig a lak
helyük szerint illetékes törvényhatóság
Borsitzky László
első tisztviselője utján tartoznak benyúj
tani.
kir. bír. végrehajtó.
Esztergom, 1929. november 21-én.
Dr. Huszár Aladár 1943. szam. 1929. végr.
főispán.
Árverési hirdetmény.
Komárom és Esztergom közigazgatásilag
Alulírott kiküldött kir. birósági
egyelőre egyesitett vármegyék
végrehajtó ezennel közhirré teszi, hogy
alispánjától.
a nagyigmandi királyi járásbíróságnak
Pk. 2547 1929. sz. végzése folytan Ür.
15301. ai.|1929. szám.
Czobor Ernő bpesti ügyvéd által kép
viselt Magyar Szalámi gyár végrehaj
Pályázati
h i r d e t m é n y . tató részere egy végrehajtást szenve
dett ellen 63 P 38 f tőkekövetelés és
Komárom szab. kir. megyei városnál költségek
elrendelt kielégítési
az 1929: XXX. t. c. 68. §. 7. pontja értel végrehajtáserejéig
folytán
alperestől lefog
mében az általános tisztújítás alkalmával lalt és 3840 P.-re becsült
ingóságokra
betöltendő alább felsorolt tisztviselői ál a nagyigmándi kir. jbiróság
Pk. fenti
lásokra pályázatot hirdetek:
sz. végzésével az árverés elrendeltet
Betöltés alá kerülnek a következő vén, annak a korábbi vagy felülfoglal
állások:
tatók követelése erejéig is, amennviben
Polgármesteri,
azok törvényes zálogjogot nyertek
2 (kettő) tanácsnoki,
volna alperes üzletében Kisbéren leendő
Tiszti főügyészi,
megtartására határidőül
Főmérnöki,
Pénztárosi,
1929. évi december S.-án d. e. 9
Ellenőri
órája kitüzetik, amikor a bíróilag
állások.
A városi képviselőtestületi közgyűlés lefoglalt berendezés es egyéb ingósá
a polgármestert 10 esztendőre, a többi gok a legtöbbet ígérőnek készpénz
tisztviselőt pedig élethossziglan választja. fizetés mellett, szükség esetén becsA betöltendő állások az 1929: XXX. aron alul is el fognak adatni.
Felhivatnak mindazok, kik az
t.c.71. §-ában megállapított illetmények
elárverezendő
ingóságok vételarából
kel vannak egybekötve.
a
végrehajtató
követelesét megelőző
A betöltendő állások minősítési kel
kielégittetéshez
jogot tartanak, hogy
lékeit az 1929: XXX. t. c. 65—67. §-ai
amennyiben részükre a foglalás koráb
határozzák meg.
eszközöltetett volna és ez a vég
A városi szervezési szabályrendelet ban
rehajtási
jegyzőkönyvből ki nem tűnik,
74. §-a értelmében az árvaszék elnöke a
elsőbbségi
bejelentéseiket az árverés
polgármester, ülnökei a város két tanács
megkezdéséig
alulirt kiküldöttnél Írás
noka, ezért az ezen állásokra beadandó
ban
vagy
pedig
szóval bejelenteni el
kérvényhez legalább a jogtudománvi ál
lam vizsga letételét igazoló okirat is csa ne mulasszák.
A törvényes határidő a hirdet
tolandó.
ménynek
a biróság tábláján történt
Felhívom mindazokat, akikezeket az
kifüggesztését
követő naptól számíttatik
állásokat el óhajtják nyerni, hogy a pá
Kelt Komarom, 1929. evi novem
lyázati kérvényüket
ber hó 10-én.
december hó 7-ik napjának
Borsitzky László
déli 12 órájáig
kir. bír. végrehajtó*

1929.

Komárom és Esztergom közigazgatási
lag egyelöreeg>esitett vármegyék
Főispánjától.
530|1929. főisp. szám.
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Minden
Háztartá;
Magyar á¡
Nai
Naj
Sári
Rád
Sári
Sárkány-!
Üstj
Rá(
Sárkány-|
Nai
Ap
But<
bútorok, n|
dr. Nádos]
kola mellel
Ela<
szonyok
bécsi van
(1200 I
mily célra
szereleseivj
Ferenc vei
rommegye.|
Ház eladó
Kereske<
a karáci
Hirdes!
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Gy;

Közi

I
|
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K e s z l e r
B é l a
uri-, női fodrász és
manikűr szalonja
Komárom, Iskola-u. 14.

F i s c h e r
I

I

S z o b a - ,

j

J

c i m f e s t e s t ,

j

•

m á z o l á s t
I olcsó árban, szakszerű ki
vitelben vállal
Günsberger József
I
íestőmester K O M Á R O M ,
Igmándi-út 5.
I

Speciális
hölgyfodrászat,
modern vi/.ondulálás, az
s hajmunkák készítése
és garantált hajfestés.

Minden háziasszony vigyázzon!
Háztartásában Sárkány gyárt
mányt használjon.
Magyar áru tökéletes készítmény.
Napsugár kályhapaszta.
Napsugár fém paszta.
Sárkány parkettkrém
Rádium padlóbeeresztö
Sárkány parkettviasz
Sárkány-féle Viktória padlósárgitó
Üstökös tüzesüst.
Rádium ezüstfesték.
Sárkány-féle bőrvaselin.
Napsugár kátyhaesölakk.

!

G y u l a

Ács — Komárom.
Pétermann

és Glaser bonyhádi

G Y A L Ó K A Y

Apróhirdetések.
Butoreladás. Hasznait és antik
bútorok, nagy szmirna-szönyeg eladó
dr. Nádosy Istvánnal Monostoron (is
kola mellett.)
Eladó szabadkézből üzleti vi
szonyok miatt közvetlen a budapestbécsi vasatvonal mentén 47 m. hold
(1200 -öl) föld a raepitésre és bár
mily célra használható házzal és fel
szereleseivel együtt. Cim : Hamburger
Ferenc vendéglős Felsőgalla, Koma
rommegye.
Haz eladó Komárom, Gyár-u. 20. szám.
Kereskedők boldog karácsonya
a karácsonyi vásártól függ.
Hirdesse áruit lapunkban !

*Vos

egyedárusitói.

vaskereskedés

| | Az általánosan a legjobbnak elismert Szabó Samu-

I

féle asztaltüzhelyek és Rába-kályhák gyári lerakata.
Az összes vasáruk dús raktára és előnyös beszer

I

zési forrása.

Forgalomba került a legújabb
gyártási t e c h n i k a terméke
uj

cipőgyár

K O M Á R O M , O r s z á g ú t — G y ő r i ú t s a r o k . T e l . 46.

I

j

Az

divatáruházai

újlaki

•

Minőségben és olcsóságban
utolérhetetlen

asbestcementpala

Tiszta agyag és iszapmentes

Aki egyszer is használta,
mindenkinek ajánlja
A •%.os újlaki asbestcementpala
minőségileg felülmúlhatatlan.
A *%-os újlaki asbestcementpala
tartóssága korlátlan.
A ***-os újlaki asbestcementpala
tűznek, fagynak, viharnak tökélete
sen ellentáll.
A ***-os újlaki asbestcementpala
szinhatása minden színben gyönyö
rüen érvényesül.

vasbetonmunkához

az országszerte elismert
szilárdságú
„ Ú J L A K I "

is alkalmas

hornyolt és hódfarkú

D u n a k a v i c s o t

T e t ő c s e r é p

és

Könnyű és ellenálló !
D u n a h o m o k o t

Szép élénkszinü!

Árajánlattal és fedési költségvetéssel
i
i
szolgai: „Nagybátony-Ujlaki"
Egyesült Iparmüvek R. T.
szállít '
Szállítja:
Budapest, vezérképviselete.
„Nagybátony-Ujlaki" Egyesült Iparmüvek Részvénytársaság, Budapest, v. Vümos császár-ut 32.
Komárommegyei vezérképviselete: F R I E D K Á L M Á N É S F I A cég Komárom.
Telefon 29.
Interurbán Komárom 36.

•
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I
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l e n i p a r i
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K o m á r o m ,

—

r .

n

o

s

!

H i t e l b a n k

t .

telefon

Alaptőke

F i ó k t e l e p e k
s

— • • —

:

- -

I

lenkikészitő és fonógyár.
B a r b a c s ,
lenkikészitő telep.

I

Gyártmányok:

(

mindennemű

I

lenáruk, zsákok és ponyvák.

i
|

lencérnák

nyers és fehérített

festve és fehérítve.

és t a r t a l é k a l a p :

Komárom,

S o m o g y c s u r g ó ,
I

R .

T .

K o m á r o m - Ú j v á r o s .

8 1 .

Lenkikészitő-, fonó-, szövő-, impregnálóés cérnagyár.

|

K o m á r o m m e g y e i

igmándi-út

200
6.

szám.

lenfonalak,
Mindennemű

i
Magyar-Francia Biztosító Részvénytársaság
Komárommegyei Vezérügynöksége.

iroda:
Budapest, V., Nádor-ucca
Telefon: Lipót 9 3 1 - 2 5 .

14.

i
i

P.

A bank működése kiterjed a bankszakma minden
ágazatára: betétek; betétkönyvecskékre és folyó
számlákra. Értékpapírok vétele és eladása. Tőzsdei
megbízások lebonyolítása a budapesti és külföldi
tőzsdéken. Kül- és belföldi csekkek és kereskedelmi utalványok behajtása. Átutalások és meg
hitelezések bel- és külföldre. - Külföldi pénzek
beváltása mindenkor a hivatalos napi árfolyamon.

i
Központi

ezer

Menetjegyiroda

fiókja.

1929. november 30.

8. oldal.
Özv.

M i l c h

E . - n é

és M i l c h

N .

Komárom.
G ő z m a l o m
M\

is sokat takarít

meg,

Szállít

ha óra- és ékszer-szükségle
tét Győrött előnyösen ismert

S
órás-

•

A

és

*

épületfát

mindennemű

ékszerésznél

szerzi be. Nagy választék, olcsó
árak, kedvező fizetési feltételek.
G y ő r , D e á k - u .

6.

ELSŐRENDŰ ÓRA- ÉS ÉKSZERJAVITÓ MŰHELY.
I
H I R D E T Ő M
az . . V t t t Ö k Ö a * * lörv. védeti
folyékony bőrápoló íeiü mulhMcittan jó
ságai. Puhára va'ézso.ja. festi, konzer
válja vízh'jtJbnilja a lószerszámot, csiz
mát, baitnanoo!, bőrkabátot kocsibőrt.

E

Fakereskedés.

és

R

K

puha-

és

HAJÓPALLÓT,

épitési

A

L

anyagot:

I

Részvénytársaság

K O M Á R O M , Gőzfürész és fakitermelés.
Szállít

nagyban

mindennemű

talpfát

H

A

C

K

E

és

keményfát,

tűzifát.

R

D

E

Z

S

I g m á n d i - ú t 12. T e l e f o n 6 1 .

jutányos árak mellett Ízléses kivitelben készülnek:
eljegyzési kártyák, esküvői-, báli és közgyűlési meg
hívók, üzleti és hivatalos levélpapírok, borítékok,
közigazgatási, egyházi és ügyvédi nyomtatványok,
névjegyek, köszönőkártyák, gyászjelentések stb.
K ö n y v k e r e s k e d é s e m b e n
kaphatók: bel- és külföldi divatlapok, kották, Író
szerek, iskolai cikkek, levélpapírok, festékek, rajz
lapok, főkönyvek, papirszalvetták, képeslapok, nap
tárak és minden egyéb papíráru cikkek.
K ö n y v e k k ö t é s é t is v á l l a l o m j u t á n y o s á r b a n .

——saaw—a—

B a l o g
F r i e d K á l m á n
és
Fia
Magyar általános kőszénbánya r. t.
vezérképviselete.
gabona és termény
kereskedő

i

Komárom, Tel. 28.

e

Vetőmagvak
műtrágya

l

és

lerakata.

M i k u l á s i

é s

gróf Eszterházy, Budapest-Szentlőrinci, tatai, Interurbán :
neszmélyi-, nyergesujfalusi-, István tégla
86.
gyárak központi eladási irodája.
Ostrerreichisehe Gipswerke képviselete.
Ajánljuk :
Tüzelőanyagainkat
nevezetesen: kitűnő minőségű tatai szenet, tatai bri
kettet, porosz sálon prima szenet, coaksot, tűzifát
egész és aprított állapotban, ugy waggontételben, mint
kicsiben.
Építkezési

anyagainkat:

karácsonyi
ajándékul
Manikűr kazetták már 4 pengőtöl. Fényképezőgépek, fésű és
ajándék dobozok, valamim
karácsonyfadíszek nagy válasz
tékban legolcsóbban kaphatók,

MÁK nagyszilárdságú portland cementet, gyorsan kötő
legkitűnőbb „CITADUR" védjegyű bauxit cementet, prima
felsőgallai fehér meszet, beton- és vasbeton épitkezéshez
dunakavicsot, falitéglát, tetocserepet, Stukkatur gipszet.
Prima gipsz trágya.
Prima gipsz trágya.

özv.

Haj ózást

Lukesch

Dezsőné

ILLATSZERTÁRÁBAN
K O M Á R O M , URI-U. 2.

vállalunk ugy kis tételekben motor-, mint uszályrakomá
nyokban.

Nyomatott Hacker Dezső könyvnyomdájában Komárom, lgmandi-ut 12.

vendéglője és szállodája Ko
márom, Iskola-u. 8. Tel. 54.
17 modernül berendezett szoba
és fürdőszoba áll a vendégek
rendelkezésére. - Kitűnő italok
és ételek mindenkor olcsón kap
hatók. — Előzékeny kiszolgálás.
K i s s

L a j o s

K o m á r o m , O r s z á g - ú t 57.
T e l e f o n 57.
Tűzifa, szén, koksz, tégla,
cserép, pala, kátránypapir,
stukatturnád, valamint min
dennemű épitési
anyagok
kereskedése.

Ő

K ö n y v n y o m d á m b a n

Kapható minden jobb fűszer-, vas-,
Lkrü'7létben szfígvarlónál. Gyártja:
Sárkány Yc»sr>i termék Vállalat
Budapest. VII.. Damjanich utca 28 A

L A J O S

Saját gyártmányú
mo
zaikés
cementlapok
nagybani és kicsinybeni
eladása.

k ö n y v n y o m d á j a , könyv és papirkereskedése
K O M Á R O M ,

S

T - o t

a nagyszerűen bevált épitési anyagot,
ETERNIT-et, C S E R É P Z S I N D E L Y - t és SIKURIT
szigetelő-anyagot.
Magyar Keményfaipari

C

„ F e h é r b á r á n y "

és asztalos-árut

keményfában

K

S

és

Á

í. évfoi

Üzlet-áthelyezés.
A mélyen tisztelt közönség
szives tudomására hozom, hogy
üzletemet saját házamba
( l g m á n d i - u t 9. s z á m )
helyeztem át és a mai kor igé
nyeinek megfelelően rendeztem
be. Midőn az igen tisztelt ve
vőimet és a n. é. közönséget a
legjobb és legolcsóbb árukról és
pontos kiszolgálásról továbbra
biztosítom, egyben további szi
ves pártfogásukat kérem.
Mély tisztelettel
S p i e l m a n n
I m r e
fűszer- és csemege-kereskedő.

HAMMANPTJÓZSIEF
mészáros és hentes
K O M Á R O M . Telefon: 63.
Naponta frissen vágott elsőrendű
marhahús, sertéshús, és borjúhús
kapható. Mindenféle hentes áruk,
felvágottak és szegedi Pickszalámi. Finom pácolt magyar
sonka és pácolt marha nyelvek
nyersen és főtten kaphatók.
3-szor hetenként frissen vágott
kóser marha- és borjúhúsok.
B e c k

K á r o l y

FAKERESKEDŐ,
KÉPESÍTETT ÁCSMESTER
Komárom,

Telefon

24.

E l v á l l a l :
MINDENNEMŰ ÉPÍTKE
ZÉST

ÉS

SZÁLLÍT

MINDEN ÉPÍTÉSI
ANYAGOT.
Feielös kiadó : Hacker Dezső.

Egész évre
Félévre

M i l v

Azon
zetében —
rom városa
jutott — rei
dukált s méil
hogy felénk
mét az orszál
szág sok vai
megye még
város, olyan
csak ez az ej
város amerik.
sével biztatás!
magyar jövőn
gyarország él:
marom váró:
tükröződik vii
10 évben lak<
63 ° -al sza|
ház épült, kö;
épület biztos
tervszerű fejlej
Ezen nag;
dés, továbbá a
rumában val<
nemkevésbé
élet és az ezz<
balesetek és
sek, szükségsz<
c

város ne.
Cegléd
Hajduböszöri
Jászberény
Nagykőrös
Pápa
Kalocsa
Sárvár
Körmend
Keszthely
Magyaróvár
Czeildömölk
Fehérgyarmat
Marcali
Diósgyőr
Ezen stati
következő
m>
folyhatnak. OiycJ
nak mint a mié
hórháza nincs,
nak városok, mi
sainak száma
közt van és 20

