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E L Ő F I Z E T É S I ÁR : 

Egész évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. 
Félévre 5 P. Egyes szám ára 20 üli. 

Megjelenik minden szombaton. 

Felelős szerkesztő: 
P A T H Ó GYULA 

S Z E R K E S Z T Ő S É G ES K I A D Ó H I V A T A L : 
Komarom, Igmándi-ut 12. Telefon 61. 

Hirdetések árai díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

S e p r ű 
Vz emberbaráti érzel

mek t<;bbe-kevésbé minden 
emberben megvannak, vagy 
ha nincsenek meg, akkor 
kötelessége azokat mayában 
kifejleszteni. 

M i n c! e n e rab e n i ek k ö -
telessége ugyanis, hogy em
bertársain ugy, ahogy tud 
segUsen. Ma különösen hang
súlyozni kívántuk ezt. mert 
a segitesre szorulók szama 
igen nagy. A kor szociális 
irányzata is hatalmas lépé
sekkel iparkodik felrázni a 
szunnyadó humánus érzel
meket és ha vannak is m u 
lasztások még e téren, meg 
kei; állapitanunk azt is, hogy 
mar is nagy nagy eredmé
nyeket tudott elérni, mert 
hiszen a céi ér az eszközök 
he'yesek s így a gyíimolcse 
is csak nemes és jó lehet. 

De mint ahogy a tözs-
dének, a politikának, az iro
dalomnak, vagy általában 
mindennek meg vannak a 
szélhámosai, éppen úgy ezen 
a téren is sokan siklanak át 
hamis vágányokra. Nem úgy, 
hogy túlzásba vinnék humá
nus cselekedeteiket — nem. 
Ellenkezőleg. Vannak olya
nok, akik mindéin másoktól 
várnak és elvárják, hogy 
mások szívesek, előzékenyek, 
áldozatkészek legyenek, ők 

guk pedig tudomást sem 
.esznek róla, vagy ha igen, 
hát kelletlen mosollyal sze
rencsét kivannak. Sói tö

bb mehetünk; Vannak, 
akik ebből élnek és ebből 

/ak. sokszor csodálatos 
biztonsággal, az előkelőt. 

Csak'figyeljünk szét egy 
kicsit a társadalomban, ha
marosan felfedezzük ezeket 
a haszonleső, potyázó, sima-
modoru szoigalelkeket, akik 

-kelő mozdulatokkal lej
tenek be a jótékony esté-
lyekre. Köszönnek jobbra-

balra, régen nem látott is
merősként Üdvözlik a;; einzö 
esti ivó- vagy kártyapartnert 
és a pénztárt „véletlenül* 
sem veszik észre. Ha pedig 
kényszeriíve vannak rá, hát 
a legtöbbször kitüntető b i 
zalmaskodássá! biztatják a 
pénztarost, hogy csak gyüji-
sön a nemes, jó célra, meg
veregetik a vállát, közben 
megállapítják, hogy ki mit, 
mennyit áldozott és meg
botránkoznak x-ék szűk
markúságán, de ők nem ad
nak semmit. 

Vagy n másik fajtája 
ennek a nevezheíetlen típus
nak : Mindenhol ott van, 
mindenhol előkelő. De nem 
fizet a szabónak, a suszter
nak, gallérpuculónak, ven
déglősnek, senkinek se, sőt 

tartsák megtiszteltetésnek, 
hogy hozzájuk ment, hogy 
„élteti" őket, sőt érezzék 
magukat boldognak, hogy 
társaságát élvezhetik, hogy 
„bagatell 0 szivességkölcsö-
nöket adhatnak neki, amit 
nem érdemes számontartani 
stb. 

Szélhámosok ezek a szó 
legszorosabb értelmében, 
akiktök ideje volna már, 
hogy megszabaduljon a tár
sadalom, mert ezek, mint a 
rákfene veszélyeztetik az 
egészséges, egyenes gondol
kodású emberek jobb irányú 
törekvéseit és megakadályoz
zák a társadalmat abban, 
hogy megmentse az igazán 
rászorulók ezreit. 

(«••) 

A gyümölcstermelé
sünket fejlesztenünk 

kell. 
Megosztottságunkban min

den erőnket össze kell szedni, 
hogy létünk érdekében belterme-
lésünk fokozásával a behozatalt 
csökkentsük, a kivitelünket pe

dig minél nagyobb mértékben 
ttöveljük. „Pártoljuk a hazai 
ipart" jelszavával a magyar gyárt
mánynak keresünk belföldi pia
cot és ezáltal a magyar kis és 
nagyipart támogatjuk. Helyes. 
Iparpártolással egyetemben azon
ban minden lehető eszközi meg 
kel! ragadni, hogy mezőgazda
ságunkat, állattenyésztésünkéi is 
rejl«.*ss/.ük, termelésünket is emel
jük és gondoskodjunk ann tk 
külföldi elhelyezéséről. 

Országos v i sz o n v 1 a i ba n 
nagy közgazdasági értéket kép
visel a helyes és szakszerű gyü
mölcstermelés és értékesítés. Te
kintve a körülményi, hogy vá
rosunk és megyénk minden v i 
déke kiválóan alkalmas külön
böző gyümölcsük termelésére, 
néhány szóval rámutattunk an
nak szükségessgére, hogy a gyü
mölcstermeléssel való foglalko
zz: t egyéni erdekünk és nem
zeti jólétünk egyaránt megkö-
\e c l ! . 

Vidékünk mindenütt tele 
van gyümölcsfával. És mégis 
mit I ltunk ? A magyar kisgazda 
és legtöbb esetben a középbir
tokos is, sőt még a nagybirto
kos is a meglevő gyümölcsfáit 
ugy tekinti, mint a fejős tehe
neit, azt is oly formán, hogy na 
a z ( k g ondoz á s n é 1 k ii 1 a d ta k 
termést, hat jó volt, ha pedig 
a termés elmaradt, úgy egy szó
rni rú legyintéssel Intézték el az 
évi gyümölcstermelés] eredményt 
anélkül, hogy a fak gondozva, 
szakszerűen nyesve, különösen 
pedig, hogy permetezve lettek 
volna. 

A gyümölcstermelésünk biz-
* • it sának nagy problémájánál 
termelőinket ki kell emelnünk 
abból a közönyből, mellyel visel
kedtek e nagy horderejű kérdés
sé; szemben. Uj érzéssel kell te
lítem a gyümölcsösökkel rendel
kezők szivét-lelkét, hogy önma
gukkal szemben időt, fáradságot 
és némileg pénzt is áldozzanak 
a helyes, szak- és célszerű gyü
mölcstermelés elérése érdekében. 
Költség nélkül ugyanis az elre
pül") szó varázserejébe nem 
bízó kisgazda gyakorlati útmu
tatást nem kaphat, azok és a 
munkások soraiból gyakorlatilag 
senki ki nem oktatható és igy 
a csupán szakelőadások kereté
ben terjesztendő isineretek hasz
talan áldozatot képviselnek. 

Bar elvitathatatlan és ta
gadhatatlan, hogy a gyümölcsía-

védelrni tanfolyamok és a gyü
mölcs fa te n y é s zt é - é rdekében 
megindított akciók kétségtelen 
eredményeket hoznak és azok a 
jövőben is feitartandók lesznek, 
azonban hol vannak azok a 

.teendők megoldva, amelyek a 
gy ii rn öicst erm élés fej I esz tése, 
fokozása, annak helyes mederbe 
való terelése céljából egy átfogó, 
országos intézkedést eredmé
nyezne. 

E g y r i vidke ti j s á g cikk 
nyomán nem lehet célunk a 
gy üm ö lestermelők társadalmát 
buzdítani, a gyümölcsfa terme
lésre animálni, a helyes és szak
szerű termelési eljárásokra ok
tatni, nevelni; célunk inkább az, 
hogy a vármegyei, járási (Ha 
volna ! Szerk.) gazdasági fel-

l ügyelőségek figyelmét felhív-, 
jiik a fontos nemzetgazdasági 
erdekekre, hogy azután központi 
irányítással vármegyénkben, já
rásainkban nagyobb gond for-
ditassék arra, hogy a gyümöl
csösökben a több termelés elér
hető legyen, hogy kivitelre is 
alkalmas gyümölcs termeltessék. 

A mai viszonyok között a 
gazdatársadalomtól nem várható, 
hogy oly intézményt létesítsen 
és az ö áldozatkészségéből leadott 
garasokból épitsen ki egy szer
vezetet, mely belföldön a gyü
mölcstermelőknél biztosítsa az 
egyöntetű eljárást, mely szerint 
minden gazda vidéke talajának 
és éghajlatának megfelelő egy
forma fajta (gyümölcsöt termel
jen, gyümőlcsöíáit szakszerűen 
ápolja, kezelje. A létesítendő 
szervezetnek volna kötelessége 
és legfőbb gondja, hogy gyü
mölcstermésből a külföldre irá
nyuló kivitelt lebonyolítsa. 

Sok, sok nagy értékünk 
VJ n ez országban, melyet csak 
ki keli használnunk. Megyénk 
területe gyümölcstermelése revén, 
világhírre tehetne szert ha ok
szerűen gazdálkodnának birto
kosaink. A neszmélyi szilva, a 
kitűnő alma, a különböző körte
fajok, diótermé^ünk világpiacra 
kerülhetnének, ha gyümölcster
melésünkké] intenzivebben fog
lalkoznánk. 

Fel tehát a munkára! Köz
ségeink, vármegyénk hivatásos 
szervei ragadjanak meg minden 
eszközt, módot, hogy gyümölcs
termelésünket fejlesszük. 

K é r j e mindenütt a Ko
m á r o m m e g y e i H í r l a p o t ! 
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Városi aktualitások. 
Takarékosság a villanyvilá

gításnál. Szeged nemes városa 
foglalkozik a tervvel, hogy hold
tölte idején nem világítja utcáit, 
megelégszik hűséges égitestünk 
jóvoltából földünket elárasztó 
természetes világossággal. Ami 
pedig Szegednek jó, az talán 
kétszeresen jó lehetne nekünk 
szegénv Komáromiaknak is. In
kább, ami villanyáramot ezúton 
megtakaríthatnánk, azt fei lehetne 
használni egyrészt a sötét idő
szak erőteljesebb világítására, 
másrészt pedig azon utvonalak 
világítására, amelyeken vannak 
már házak, hol jani a k-k ellnek a 
polgárok, de még mindig nincs 
villanyvilágítás. 

Gyalogjárók karbantartása. 
Még most tél van, amikor a föld 
fagyos, kemény, így a közleke
dés rajta könnyebi). De hol lesz 
a gyalogjárás a nagy olvadás, 
az esőzések időszakán, tavasszal. 
A gyalogjáró ma is egy sárten
ger, ahol életveszélyes a közle
kedés. Mikor még e csonka 
Komáromban nem volt szó b i 
tumenes, aszfaltos, stb. gyalog
járókról, akkor jutott ^alak min
denhova, vagy pedig kaviccsal 
hozták rendbe a gyalogjárókat. 

És ma V 
Ma mar nem keli a gya

log! írok feltöltéséről, karban 
tartásáról gondoskodni ? Kis-
SZŐnyről, Újtelepről, Gyár-utcá
ról nem is szólva, mikép gon
dolja a város vezetősége a vá
rosháza megközelítését, ha a. 
rendőrség az úttest közepéről le 
találná tiltani a gyalogjárókat ? 
Itt sürgősen intézkedni keli ! 

A gyalogjárók lehetetlen 
helyzetéről kesereg az alábbi 
levél is, melyet szószerint köz
lünk : 

Kedves Szerkesztő Uram ! 
Már annyira lehetetlen köz

lekedési állapotok uralkodnak az 
Igmandi útnak keleti oldalán, 
hogy több érdekelt féllal történt 
megbeszélés után szükségesnek 
tartom a nyilvánosság előtt fel
hívni arra a mérnöki hivatal 
figyelmét. 

Hiszen az Igmándi-ut váro
sunk tő utcája, melynek a jár
dáját nem lenne szabad annyira 
elhanyagolni, hogy a nagytrafik 
és á Hitelbank ahol a leg
több ember megfordul naponta 

csak csizmával közelíthető 
meg. Ha pedig az utca középső 
szanaszán levő üzletekbe akar 
bemenni az ember, akkor először 
háromszor visszacsúszik, mig 
nagy nehezen eléli a küszöböt, 
mert a járda !? az ut közepe felé 
erősen leit és . még erösebben 
sáros. 

Az ut felső szakaszán pe
dig el sem lehet menni. Két úr
ral beszeltem és ez igazán 
nem tréfa kik közül az egyik
nek fél cipőjét levette a járda!?! 
a Lengyel-féle ház előtt, a má
siknak pedig lel kaiacsnija ugyan
ott van eltemetve a sárréteg 
alatt s majd pár száz év múlva 
a régeszek csodálkozhatnak rajta. 

A napokban ki akartam 
fogni a járdán és nagy kényel
mesen a kocsi-ut közepén sétál
tam el a nagytrafikig, — derék
szögben vágtam neki a trafiknak. 

De ez sem megoldás ! 
Határozottan regi galíciai 

idők emléke elevenedett fel ben
nem. A kocsiút széléről egy nagy 
lépéssel egy hegyhátra kellett 
fellépnem és egy négy lépés 
hosszú sárfensikre jutottam, 
melynek végénél átugrottam egy 
lövészárkot, majd közvetlen utá
na egy kisebb fntóarkot (ezt 
már át lehetet lépni), amelytől 
.azután egy sikos-csuszós hegy
oldalon kilenc lépés és három 
csúszás után elértem a küszö
böt. A visszajövetel már egysze
rűbb volt. Igaz, hogy még most 
is faj a derekam és meglódul 
az agyam, ha rágondolok. Ugyan
is az első lépésnél megszaladt 
alattam a járda ! ? és négy lé

ssel átléptem hegyhátat, hegy
oldalt, lövészárkot, futóárkot, 
drótakadályt, mindent. 

Salakoztassa, vagy kavi-
csoztassa fel a mérnöki hivatal 
ezt részt addig, mig a város 
képes lesz rendes járdái csinál
tatni. 

.Mint ezzel kapcsolatos ér
dekességet, meg azt akarom e l 
mesélni, hogy a rendnek egy 
derék őre a múltkoriba;] felhí
vott arra, hogy közvedenül a Ú j 
telepen, a városháza hátamögöit 
levő házhelyem előtt tisztittassam 
el a gyalogjárói. Kimentem sze
mélyesen szemrevételezni a ne
hezményezett terepet. Nem sze
retek nagyzolni, de kijelentem, 
hogy ott — az Igmándi-ut ke
leti járdájához viszonyítva a/, 
az Atulrássv-ut asztfaltj jártam. 

A bonyhádi cipőgyár olcsó 
c i p o a K c i o •9 & m I 

A bonyhádi cipőgyár annak a bebizonyítására, hogy a magyar 
eipö ugy árban, mint minőségben felette ál! a külföldi cipőknek 

Komárommegyei egyedárusitójánál: 
F 

• § c n e r 
ácsi és komáromi üzleteiben 

a legjobb minőségű kézimunka cipőket január 1-éíől kezdve az 
alábbi arakon bocsátja a t. vevőközönség rendelkezésére: 

Férfi fekete egész cipő 
Férfi barna egész cipő 
Férfi harna fél cipő 
Férfi fekete fél cipő 
Női fekete pántos cipő 

különböző divatos formában 

P. 15.— H Női szines pántos cipő külön-
„ 16.— M bö/.ö divatos formába!: P. 13.50 
„ 15.ön íj Női lakk es antilop cipő 
„ 14.50 A különböző divatos tormában „ 14.50 

| Fekete tehénbőr bakancs „ 12.— 
• 11.50 I 

A szíves közléséit előre is 
köszönetet mondva, üdvözli : 

Aiairás. 
Valamit a városházi-tér par

kírozásáról. A város egyik leg
szebb terének ked lennie a va 
rosház és polgári iskola között 
elterülő térnek. A jövő parkját, 
hogy mikép tervezték, nem szó
lunk hozzá, csak az utak és a 
térség beosztását tesszük kritika 
tárgyává, mert nem ismerjük a 
diszes park tervezésének elgon
dolását. (Bizonyára szép lesz, a 
két hatalmas épülethez viszo
nyítva megfelelő. Szerk.) A park-
b'josztást illetőleg más vélemé
nyen vagyunk, mint a tervező. 
Ugy látszik a parktervező nem 
akarja, hogy akár egyes ember, 
avagy esetleg tömegek keressék 
fel a városházát. Esős időben 
szegény polgártársunk hiába fo
gad bérautót, fiak kert, hogy 
szárazon juthason el a városhá
zára, p é n z ü g y i g a z g a t ó s a g 11 o z, 
mégis csak bőrig ázik, amikor 
a kocsijából kiszállva az épü
letet megakarja közelkeni. 
Sok ok van, ami időszerűvé te
szi, hogy most amikor még nem 
késő foglalkozzunk a park ren
dezésével. Változtassuk meg 
a városház terünk parkirozásá-
nak tervét. 

A sokat emlegetett vízszol
gáltatás* Talán a testvérváros 
jobb belátásra jut, enged merev 
álláspontjából. A tulsóváros 
vezető polgárai ugylátszik át
látják nagy igazunkat, mert már 
hajlandó velünk tárgyalni a viz-
ügvre vonatkozólag. Ennek a 
hangnak ad kifejezést a helyi 
sajtójuk is, a Komáromi Lapok. 
Most indulnak rnee tehát a tár
gyalások. Igazságunkban ! > : 

Gyermek cipők olcsó árakon. 

erősen reméljük, hogy megegye
zünk a testvérvárossal sa jövő
ben testvéri szeretettel látnak el 
bennünket vízzel. 

A magyar kéménysep
rők cseh naptárakkal 

kívántak boldog új 
esztendőt 

Köztudomású, hogy újév
kor a kéményseprők házrói-
házra járva, boldog ujesztendőt 
kivannak és régi szokásukhoz 
híven az úgynevezett „Kémény
seprő-naptár"-akat ajándékoznak 
a községek lakosainak. Ezt a ha
gyományos szokást fentartották 
az idén is derék kéményseprőink. 

Szép cselekedetük azonban 
most nagy port ven fel '~rszag-
szerte. Ugyanis a kéményseprők 
együttesen rendelték meg a' ne
vezetes naptárakat egy budapesti 
cégnél. A szailitó cég azonban 
Prágában gyártatta a naptára
kat es a magyar cég cseii árut 
küivV.i; a megrendelőinek. 

Kezünkben van ugy a ko
máromi, mint az esztergomi 
kéményseprő-mesterek nevét is 
feltüntető naptárak egy-egy pél
dánya, amelyeken augusztus 20. 
Szent István napja fekete betű
iéi van kinyomva, ellenben 
Szent Vencel napja pirossal. 
Már kiosztottak a vármegye te
rületén a naptárakat s csak utó
lag jöttek rá, hogy bar magyar 
nyelvű a naptar, mégis cseh inert 
abban a nagy nemzeti napok 

vannak cselt ünnepekként feltün
tetve. 

A győri kéményseprő mes
terek előbb felvilágosítást kértek, 
majd feljelentettek a szailitó 
Müller L é s Társa céget egyben 
erkölcsi kártérítést követeltek. A 
kártérbési összeget felajánlották 
az inségakció javára. A kérdés
sel a Grafikai es Rokoniparosok 
Főnök egyesülete is foglalkozik. 

Meg vagyunk győződve, 
hogy a komáromi és esztergomi 
kéményseprők akaratukon kívül 
lettek terjesztői a cseh naptá
raknak, mégis foglalkozunk a 
kérdéssel, mert nálunk is sok 
napíár forog közkezem. 

A magyar ipar propagálása 
szempontjából szomorú jelenség, 
hogy maguk az iparosok sem 
forditanftk elég nagy gondot a 
hazai ipar pártolására. 

Megyénk területén a társa
dalom tiltakozását akarjuk kife
jezésre juttatni azon felháborító 
ténnyel szemben, hogy megtör
ténhet Magyarországon ily eset, 
hatósági intézkedés nélkül lehet 
oly naptárakat osztogatni, ame
lyekben október 2S-ika, a cseh
szlovák újjászületés napja vastag 
piros betűkkel vau nyomatva. 

A vármegyénk kémény
seprőmestereihez fordulunk, hogy 
csatlakozzanak a győri kartársaik 
állásfoglalásához a legmesszebb
menő elégtételt követelve a cseh 
n y o m t a t v á n y b e c s e m p é s z é s é v e i 
szemben. 
Minden nő tudja. 
HYGIS ARC-CREME 
A kozmetika világszenzációja, 
Mely arcbőrét rövid idő alatt 

[teljesen rendbeit ózza, 
Hófehérré, bársonysimává va

rázsolja, 
Eltünteti a ráncokat és szepíöket, 
Teljesen ártalmatlan. 
Gyártja: Clermont á Fouet Páris-Genévei gyár, 

Magyarországi Fióktelep 
Budapest, Piarista-u. 6. 

Kapható: 
özv. Lukesch Dezsöné 
Illatszer tárában. 

Komáromban. 
ipartestületi táneestély. 

Szombaton, február hó 3 1 -
én zajlott le az Ipartestület tánc-
estélye a teljes siker jegyében a 
legjobb hangulatban az ipat-tes-
tület székhazában. Nagyszámú 
közönség jelent meg a bálon. 

Az egyesület vezetősége, a 
táneestély vigalmi bizottsága es 
rendezősége az idén is elkö
vetett mindent, hogy a közön
ség jói erezze magát. Figyelmes, 
tapintatos munkájuknak ered
ménye volt aztán, hogy a fényes 
estélyen a hangulat mindinkább 
emelkedett, mely összetartotta a 
közönséget a záróráig. A szebb
nél szebb leányok és asszonyok 
vigan lejtették a táncot, á jó 
hangulat világos-\ irradatig tai -
tott. 

Az Evangél ikus Jótékony N ő 
egylet jeimezestélye . 
Az ipartestületi székház íz

lésesen feldíszített nagytermében 
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Ne búsuljon, ha kevés a pénze, 
3. oldal. 

ttíég mindig v e h e t h i t e l r e 
készpénz árak mellett 

IVUfII UbZúU órás- és ékszerésznél 
a legkényesebb igényeket is kielégítő, változatban leg
olcsóbb készpénz árak mellett 

teljes szükségletét 
fedezheti órák, ékszerek, arany, ezüst és chiitai ezüst 
dísztárgyakban, valamint ezüst és alpacea evő eszközök, 
sport és verseny cikkek 

K o m á r o m , Igmándi-út Í2 . 

folyószámla hitelre is! 
Elsőrendű óra- ós ékszer javítóműhely saját vezetésem 
mellet. 

Ó V Á S ! Ne üljön fel házaló ügynököknek vásároljon nyílt árusítási 
üzlethelyiségben, mert ez biztosíték, hogy jól lesz kiszolgálva. 

Ékszer jólétben ékesít, szükségben kisegít. 
tartotta vasárnap az Evang. Nö-
egyiel fényesen sikerült nagy
szabású jelmezestélyét. A meg
hitt, kedves hangulatnak emelé
sét erősen fokozta a terem disz
krét, fényes világítása, az aszta
lok páholyszerű elhelyezése. 

A szebbnél-szebb, ötletes
nél ötletesebb jelmezekben meg
jelentek elénk varázsolták a far
sangot teljes pumpájával, ingerlő 
szépségevei. 

Csodás látvány volt a jel
mezesek felvonulása. Nagyon 
sok ízléses, ötletes, egyszeresé
ben tündöklő, díszes gazdaságá
ban pompázó jelmezt láttunk. 
Nem csoda tehát, ha az álarc 
ingerlő varázsával hatott a szem
lélőkre, akik fokozott érdeklő
déssel találgatják, kit takarhat a 
szép álarc. 

Miután a kiváló rendező
bizottság zsűrit nem állított fel. 
nem kívánta eldönteni, hogy k i 
nek a jelmeze volt a legszebb, 
legötletesebb, igy egyénileg ne
héz volna elbírál a i a legszebb, 
legötletesebb jelmezeseket. 

Természetes, hogy a víg 
hangulat hamar úrrá lett az illa
tos bálteremben s a felejthetet
len mulatságnak, kitíinö táncnak 
csak a hajnal vetett véget. 

A megjelent hölgyek név
sora - a rendezőség összeállítása 
szerint — a következő: 

Úrasszonyok : Alapy Gás-
párné, dr. Both Kornélné, Becskő 
Józsefné, Billitz Jenőné, dr. Csu
kás Istvánné, Csimma Dénesné, 
Droppa Sámuelné, özv. Gaál 
Kálmánné, Hanzmann Józsefné, 
özv. dr. Horváth Ádámné, özv. 
Horváth Fercncné, Jánossy Ká-
rolyné, Kálmán Andorné, Kertay 
Ernőné, Királyi Miklósné, Lebisch 
Vincéne, Özv, Lukesch Dezsőné, 
Liptai Károlyné, L.Nyári Ilus, dr. 
MatzitzGyuláné,Mihalovics Bélá-
né, Nagy Istvánné, Némedi József
né, öhlschläger Istvánné, Pámer 
Sándorné, Présits Sándorné, Radó 
Lajosné, Rüdiger Vilmosné, dr. 
Sydó Zoltánné, Spielmann Im-
réné, Steiner Vilmosné, Sulacsik 
Lajosné, Sulyok Ferencné, Sza
káll Imréné, dr. Szabó Sándorné, 
dr. Varga M. Mihályné, Veér 
Endréné, Winkler Józsefné, Weisz 
Gyuláné. 

Urleányok: Buczó Olga, 
Billitz Teca, Csimma Juliska, 
Droppa Mädy, Gaál Dusi, Joli 
és Ilus, Günsberger Józsa, Hor
váth Irén, Hirscher Annus, Hor
váth Katus, Jánossy Nusi, Jelinek 
Aranka, Kálmán Ily, Kátay Ica, 
Kis Teri, Majorovics Karola és 
Ilona, Melkovics Joli, Némedi 
Manci, Oliwa Ilonka, Pámer 
Manci és Piri , Pongrác Clarisse, 
Spielmann Manci, Sulacsik Loló 
és Gabi, Sulacsik Manci, Sulyok 
Ily és Manci, Steiner Bözsi, 

Szakáll Kató, Szöllősy Piri, 
Tamasek Dusi, Tóth Bözsike, 
Varga Baba, Veszelowszky Kató, 
Villám Gizi. 

A K. F . C. álarcos bálja. 

Február 14-én, az ipartes
tületi székház összes helyiségei
ben rendezi a KFC. hagyomá
nyos álarcos bálját, mely a far
sangi mulatságaink legnépsze
rűbb táncestéivé szokott lenni. 
Az estély az eddigi mulatságok
nál is nagyobbszerübbnek ígér
kezik és minden valószínűség 
szerint a farsang legjobb mulat
sága lesz. 

A vigalmi bizottság állan
dóan permanenciában van, hogy 
már jó előre megállapítsa, k i 
dolgozza a báli program minden 
részletét, mellyel a közönséget 
szórakoztatni kívánja. Értékes 
dijakat tett közszemlére (Ficher 
divatárucég kirakatában, Igniandi 
ut), hogy nemes versenyre buz
dítsa a bálozó ifjúságot. A jel-
mezestélyen választják megAÍiss 
Komárom és két udvarhölgyét, 
azonkívül szép díjban részesül
nek a legszebb, legötletesebb 
jelmezesek és arról is gondos
kodik a rendezőség, hogy a 
szuppét is kitöltse megfelelő 
szórakoz;issal. Lesz szerpentin, 
konfetti csata és még sok-sok 
ötletes móka. 

A nagyszabású kidolgozott 
báli terv s a sokoldalú gondos
kodás, mely biztosítja minden 
táncolónak a kitűnő szórakozást, 
váltotta ki a hatalmas érdeklő
dést, mely megnyilvánul a feb
ruár 14-én rendezendő KFC bálja 
iránt. Az előjelekből ítélve félő, 
hogy a KFC. álarcos bálja ré
szére bizony nagyon kicsi lesz 
a most épített nagyterem. 

A zsidó Jótékony Nőegylet 
műsoros estélye. 

Nagy böjtre esik a zsidó
farsang utolsó napja, mely al
kalommal a helybeli Zsidó J ó 
tékony Nőegylet nivós műsoros 
estélyi rendez. Február 28-ára 
tervezik a nagyszabású estély 
megtartását, melynek nivós mű
sorát most állítja össze az egye-

wfTsz 

sülét vezetősége. 
A nagy multu, de csonkaságuk-

ban ifjú életű társadalmi egyesü
letünk bemutatkozása alkalmával 
nivós műsort kíván az egyesület 
összeállítani, hogy közszereplé
sével megnyerje a társadalom 
rokonszenvét, szeretetét és tá
mogatását. Agilis ügyvezető-
elnöke, Weisz Gyuláné fáradha
tatlan tevékenységet feji ki az 
est sikere érdekében. E nehéz 
munkájában támogatja az egye
sület vezetősége és a rendező-
bizottság. Ily nagy felkészültség 
azután méltán eredményezi a 
teljes sikert. 

A műsoros est február 28-
án lesz, részletes műsort jövő 
számunkban hozunk. 

j Fájdalmak ellen 

Aspirin tabletták 
GvO'.iyszC' t . - i - jKban kaphatók. 

ei-
Farsangl hirek. 

Az ácsi Iparos Kör 
mezestélye február 7-én. 

A nagyigmándi Iparos Kör 
álarcos bálja február 8-án. 

K. F. C. álarcosbálja: feb
ruár hó 14-én. 

A nagyigmándi Ref. Ének
kar hangversennyel egybekötött 
táncmulatsága február 15-én. 

A Zsidó Jótékony Nő egye
sület műsoros estélye : február 
hó 28-án. 

II és 

Raktáron iart: 

mindennemű 

épületfát és 

építkezési 

anyagokat. 

fakereskedő 
K o m a r o 

Ország-út 37. 
a volt Milch-féle fatelep. 

Polgári iskolai f ő i g a z g a 
t ó s á g feláílitása. A Budapesti 
Közlöny január 24-iki száma 
közli a közoktatásügyi miniszter
nek a polgári iskolákról szóló 
rendeletét, amely szerint márci
us elsejével kezdődően a polgári 
iskolák felügyeletét és i tzg rtá-
sát, illetőleg a hitfelekezeti isko
lákra nézve a legfelsőbb felügye
leti jog gyakorlását, a népiskolai 
hatóságok, a közigazgatási bi
zottság, k i i . tanfelügyelő és gond
nokság alól kivonja, az újonnan 

L ¿ 1 

Asztalos 
anyag, 

cement, 
tégla, pala 

stb. 
Tetőszerkezetek teljes elkészítése a iegjutányosabban. 

szervezett m. kir. polgári iskolai 
főigazgatóságokra ruházza át. A 
miniszter egyenlőre két főigaz
gatóságot állit fel Budapest és 
Szeged székhellyel. A komáromi 
és vármegyei polgári iskolákat a 
budapesti főigazgatóság luitás-
körébe utalta. 

w 

Átszervezik a2 iskolán-
kívüli népoktatást. A kultusz
ul in i szt é riumb an éri es ülésü n k 
szerint tervezetet dolgoztak ki 
az iskolánkivüli népművelés át
szervezésére. Az oktatás tenge
lyére a tervezet szerint a gya
korlati ismereteket tették és kü
lönösen a faivakban a mezőgaz
daságra és a kertészetre óhajt
ják a súlyt fektetni. A városokban 
az oktatásokat az ipari és keres
kedelmi ismeretekre igyekszik a 
miniszter kiterjeszteni. A jövő évi 
teendőket már ezek szerint fog
ják össze állítani és irányítani 

Népművelési hangverseny 
Komáromban. Február hó 3-án 
az ismeretterjesztő előadások so
rán Népművelési Bizottságunk 
nagyszabású hangversenyt ren
dezett. A műsort a Szent Imre 
Dalkör kiválasztott énekeseiből 
alakított szűkebb kar nyitotta 
meg a Hymnusz és egy magyar 
népdal egyveleg eléneklésével, 
melyet precízen, művészi tőkély-
lyel adtak elő. Váradi : „Az 
utolsó sor" c. versét Kiss Gyula 
rk. tanító mély átérzéssel, teljes 
előadói készséggel, nagy hatás
sal, szavalt el. Bischoff Géza rk. 
karnagy a zene klasszikusainak 
életrajzát, művészi alkotásait is
mertette gondosan összeállított 
felolvasásban. Messingerné, Weisz 
Iza pedig az ismertetett zene
szerzők müveiből játszott el egy-
egy szemelvényt. Kitűnő zongo
rajátéka nagy technikai készség
ről, művészi tehetségről tesz ta
núságot, eláruija, hogy a játékos 
uralja hangszerét (Szeretnénk 
nagy hangverseny szamot hal
lani a most hallott kiváló mű
vészünktől). A Rom. Katii. Ve-
gyeskarnak is t népmfivelődési 
hangverseny volt első nyilvános 
szereplése, mely alkalommal nagy 
sikert aratod gyönyörű együttes 
énekévei. Dvorak:„Humoreszk
jét hegedűn Martini Etelka adta 
elő. A hangversenyt a Szent 
Imre Dalkör szűkített férfikara 
szépen előadott két éneke Erkel: 
Bordala és Ammer: Nem, nem, 
soha fejezte be, amelyben a 
szóló részeket teljes tudással, 
csengő szép hangjával Leehner 
János énekelte általános tetszést 
aratva. A hangverseny számokat 
Bischoff Géza, a róni. kath. egy
ház ifjú, de ambiciózus karna
gya állította össze, a férfi és ve
gyeskait ö tanította be és vezé
nyelte. Az est sikerének orosz
lánrésze tehát őt illeti. 

• 
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Ács községben 1931. év 
február 3-án tartottak ismeret
terjesztő előadást. Csere Terézia 
tanítónő nagy érdeklődés mellet 
„A gyümölcsök feldolgozásáéról, 
Hajós József állatorvos pedig a 
tejről tartottak értékes előadá
sokat. Szépen szavaltak Szakács 
Mária, Csaplár Aranka, Nagy Jó
zsef, Sárkány Margit. Azonkívül 
Csere Zsuzsanna bájos éneke 
Vincze Emil ügyes előadása és vé
gül a „Galagonya lepke" e. film 
tették változatossá a gazdag 
műsort. 

Helyreigazítás Január hó 
25-én Ácson megtartott ismeret
terjesztő előadásról szóló tudó
sításunkban téves információ 
alapján Sebesi Ferenc előadóról, 
miut cukrászról emlékeztünk 
meg. Utólag értesültünk, hogy 
a mézről tartott kitűnő előadást 
Sebesi Ferenc cukorgyári tisztvi
selő tartotta. F tevés közleményt 
készseggel igazítjuk helyre. 

Felsőgalla-mésztelep. F 
heti előadó dr. Horváth Elek 
bányaorvos volt, ki igen értékes 
előadást tartott a nemi betegsé
gek elleni védekezésről. Ez al
kalommal a tárgyra való tekin
tettel csak 20 éven felüliek kap
tak belépőjegyet. Bátori Jolán, 
Gerlein Mária, Nagy Milka és 
Ekési Bernát kisérö szamai tették 
kecivessé a műsort. 

Tatabánya. Amundsenröi 
és utazásairól lekötő modorban 
adott elő Tatár István. Az ujte-
tepi egyházi énnekkar több szép 
számot adott elő Pálmay János 
karnagy vezetése mellett. Kulics 
Mária értékes énekesnek bizo
nyult. 

Komárom-Monostor. Hi
szek Nándor ig. tanító a tej ér
tekéről és közgazdasági jelentő
ségéről beszélt a tőle megszo
kott értékkel. Ifj. Hiszek Nándor 
és Tóth Kálmán magyar dalokat 
játszottak hegedűn és zongorán. 
Kovács Juliska, Musitz Boris és 
Torma Erzsi ügyesen szavaltak. 

Felsőgalla. A csecsemőne
velés és csecsemőtornáról Michel-
né Jakó Melinda tanárnő érteke
zett, sok nevelő és szükséges 
gondolatot adva hallgatóságának. 
Barmstádter Teréz, Géber Anna, 
Troll Anna bájos szavalók voltak. 

Bokod. Pataky Endre fő
jegyző a földbirtok, földek vétel
árának fizetési módozatait ismer
tette a népművelési előadáson. 
Pataky Sándor taniíó a magyar 
nőről mondott előadást. Bertalan 
Miklós szépen szavalt. 
K F C . álarcosbálja február 14. 

Az influenza. Az egész 
világon járványszerü influenza 
Komáromban is felütötte a fejét, 
de mindvégig enyhe lefolyású 
volt s mindössze 2—3 napra 
terjedt a betegeskedés. A nagy
közönség körében vannak meg
betegedések, de csak szórványo
san. Szövődményes influenza 
eddig még nem fordult elő. Da
cára a könnyülefolyásu járvány
nak, a további megbetegedések 
elkerülése végett, bár nehéz el
lene védekezni, mégis ajánljuk 
a mértékletes életet, a meghűlés
től óvakodást, a lakások gyako
ri szellőztetését és tisztántartá
sát. Ne látogassuk a zsúfolt 
helyiségeket és különösen ke
rüljük a hurutos (náthás) egyé
nek társaságát. 

HÍREK. 
Viszontlátás. 

Csillogó, ragyogó emlékezet 
S tavaszi napsugár hova vezet? 
Zöld dombok tövében, rétek ölén, 
Kertek közt rózsaszáll villan elém. 

Rózsaszáll, rózsaszál ismerlek én, 
Honnan jősz, honnan jősz kis 

(jövevény V 
Felséges két szemed s járásod óh 
Ajkadon csendül és zendül a szó. 
Hollófürt fejedelem, isteni lény, 
Boldogan játszik a tavaszi fény. 
Hajnali harmatban csók tengerén 
Tejrózsaarcod hadd fürdessem én! 

Te régi, te drága, hü ideál 
Két hü sziv végre csak össze

zi lál . 
I hisz évvel ezelőtt nem mond

tam el, 
Mit rejt e bánatos férfikebel. 
Hadd törjön most ki , mint Et-

[nán a láng: 
„Lánykám a jó Isten tekint ma 

[ránk, 
Tudd meg, hogy végtelen sze

detlek én, 
Rózsaszál, rózsaszzál légy az 

[enyém!" 
Erre a kis pajkos kacagva szól: 
„Bácsi, e vallomás anyámnak 

[szól, 
Anyámat ismerte husz év előtt 
S mondta is, mily sokszor un-

[tatta öt. u 

Komárom, 1924. március 15. 
Komáromi Koboz. 

Személyi hír. Sulacsik 
László dr. városi aljegyző egész
ségi állapota annyira javult, hogy 
hivatalba járhat. Folyó hó 3-án 
jelentkezett szolgálattételre es a 
régi ügybeosztással átvette hi 
vatalát. 

Nyugalomba vonulás. Dr. 
Rudolf Béla az esztergomi kir. 
járásbiróság elnöke nyugalomba 
vonult. Ebből az alkalomból az 
igazságügyininiszter elismerését 
fejezte ki a nyugalomba vonuló 
elnöknek. 

A polgármester Buda 
pesten. Alapy Gáspár kormány
főtanácsos, polgármester kedden 
Budapestre utazott, ahol a vá
rosok kongresszusának állandó 
bizottsága tartott ülést. A pol
gármester szerdán is Budapes
ten maradt, ahol hivatalos ügyek
ben járt el. 

Ügyvédi iroda megnyitás. 
Dr. Vizkelety Béla ügyvéd Ko
máromban, Uri-utca (Rész-féle 
házban) nyitotta meg ügyvédi 
irodáját. 

Katholikus templomokat 
tanulmányoztak. Égetően szük
séges Komáromban, hogy a róm. 
kath. egyházközség egy uj, nagy 
plébánia templomot épitsen. M i 
előtt e nagy munkába bele kez
dene az egyházközség, annak 
két érdemekben bővelkedő iluszt-
ris elnöke: Alapy Gáspár kor-
mányfötanácsos, polgármester és 
Surányi Ferenc apátplébános 
szerdán Budapesten jártak, szem
lét tartottak a fővárosi katholikus 
templomokban, áttanulmányoz
ták azok tervrajzait és költség
vetéseiket. Az esti vonattal, la
pasztalatokban meggazdagodva 
tértek haza. 

Szeretetvendégség. A ko
máromi református egyház bei-
missziói köre vasárnap f. hó 8-
án az egyház tanácstermében a 
a szegények és munkanélküliek 
segélyezésére műsoros szeretet
vendégséget rendez. Kezdete d. 
u. 6 órakor. 

Felülfizetés. Az Ipartestü
let mulatságán a következők f i 
zettek felül : 10 pengőt Alapy 
Gáspár, Brüll Ignác, Komárom
megyei Hitelbank, Hanzmann 
József, Kiss Pál, Báró Perényi 
Zsigmond, Petőcz János. 6 pen
gőt Beck Károly, Lakatos L. 
5 pengőt Ács Lajos, Bazsánt 
Károly, Bartók Ignác, Gyalókay 
Kálmán, Jalsovszky Ödön, Halász 
József, Hiszek Géza, Hajda Jenő, 
Gábor József, Kálmán Andor, 
Lupták Béla, Markó Ferenc, 
Pothorszky János, Pothorszky 
István, Melkovics Mihály, Nagy 
I . Sircz János, Sebestyén Kálmán, 
Suri J. Szerencse J. Schwetz A. 
Wilfinger Károly. 4 pengőt 
Baumgartner József, Farkas Sán
dor, Fodor J. Karsay Zsigmond^ 
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K o m á r o m m e g y e i 
Hitelbank R. T . 

K o m á r o m - Ú j v á r o s . 
Alaptöke és tartalékalap: 200 ezer P. 
K o m á r o m , Igmándi-út 6. s z á m . 
A bank működése kiterjed a bankszakma minden 
ágazatára: betétek; betétkönyvecskékre és folyó
számlákra. Értékpapírok vétele és eladása. Tőzsdei 
megbizások lebonyolítása a budapesti és külföldi 
tőzsdéken. Kül - és belföldi csekkek és kereske
delmi utalványok behajtása. Átutalások és meg
hitelezések bel- és külföldre. - Külföldi pénzek 
beváltása mindenkor a hivatalos napi árfolyamon. 

Magyar-Francia Biztosító Részvénytársaság 
Komárommegyei Vezérügynöksége. 

Menetjegyiroda fiókja. 

Neuwirt Béla, Puschmann Vil
mos, Sztrokay József, Tarján J. 
Dr. Vámos Jenő, Weisz Gyula, 
Wittinger Ferenc. 3.50 pengőt 
Horváth Sándor, Kossa Ferenc. 
3.20 pengőt Szabó A. 3.10 pen
gőt dr. Belcsák Sándor. 3 pen
gőt Asbóth J. Csukás L. Dömö
tör J. Bazsánt László, Farkas 
Zsigmondné, Fejei Géza. Gabo-
rek Lajos, Gaborek Gyula, Gerla 
Félix, Hacker Dezső, Holly V. 
Legát János, Marton J. Magócs 
J. Majorovich Nővérek, Podob-
nik G. Papanek O. Pathó Gy. 
Ray Imre, Rüdiger Vilmos, Szó-
rád I . Töltési L Verbó István. 
Veszely József, Ulrich János. 
2.50 pengőt Kosch A. Natkay L. 
2 pengőt dr. Bátky Vince, Csa-
nády László, dr. Csukás István, 
Herczeg J. Jellinek Béla, Karsay 
Pál. Kollár Ferenc, Lengyel B. 
Lengyel J. Nagy L. Pávelce V. 
Rezbár Pál, Sztratyil Ferenc, 
Szapora György, Szabó L. Ru-
zicska G. Szabó M. Tury J. 
1.80 pengőt Cseh Jenő. 1.50 
pengőt Juhász László, Karsay 
Zsiga, Kiss I . Majorovich Kálmán, 
Villám Pál. 1.20 pengőt Deák 
J. Jádi János, Kiss Gy. Molnár 
Sándor, Óvári P. Szerencse J. 
Pámer Sándor. Szabó Ferenc, 
Szapora J. Tóth J. Töltésy L. 
1 pengőt Gerencsér L.Özv. Kellner 
J.-né, Szalay Géza. -.60 pengőt 
Papp N. Minden adományokért 
hálás köszönetet mond a/, el
nökség. 
Almát, narancsot, 
mandarint, marónit 

Fogyasztásiadó eltitko
lások. Sok feljelentés érkezett a 
városi fogyasztási adóhivatal
hoz, hogy nagyon sok adókö
teles húst, élelmicikket, bort, 
pálinkát hoznak be Komáromba 
és nem róják le utánna a fo
gyasztási adót. Ennek meggát-
lására Alapy Gáspár polgármes
ter megbízta Szalay Gézát, hogy 
a fogyasztási adó alá eső be
hozatalt ellenőrizze és megfi
gyeléseiről tegyen feljelentést 
hivatalának. Mindenki tehát, ki 
bort, sört, pálinkát hoz be Ko
máromba, jelentse 24 órán be
lül az adóhivatalnál, mert a ké
sőbbi bejelentés már büntetést 
von maga után. 

Csillár Kramernál. 
A Faksz építkezési köl

csön. Most érkezett le a Faksz 
átirata a városhoz, amelyben 
21 kérvényezőnek az építkezési 
kölcsön folyósítását kilátásba 
helyezte azzal, hogy az érdekel
tek a kölcsön-kötelezvényt sür
gősen irják alá s azt a város leg
később január 31-ig terjessze 
fel. 7 kérvényt elutasított a 
Faksz, miután a nevezettek la
kóháza már kész. 

Álarcos bál. A Nagyig-
mándi Iparos Kör 1931. évi feb
ruár hó 8-án Heitler János ven
déglőjében a Kör alapja javára 
nagyszabású Álarcos bált rendez. 

Eltűnt. Oszoli Emil Ferenc, 
20 éves bádogossegéd, Felső-
gallán lakó szüleitől munka-vál
lalás céljából múlt év június 
havában eltávozott, azóta nem 
adott magáról életjelt. Oszoli 
közepes termetű, nyúlánk. Egyébb 
adata ismeretlen. A csendőrség 
az eltüntet keresi. 
K F C . álarcosbálja február 14. 
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Pénzt takarít meg, ha 
fűszer- és csemege-árú szükség-
leiét Spielmann Imre fűszer- és 
csemegekereskedÓnél szerzi be. 
Komárom, IgmándMt. 

Felülfízetés. Az Evang. 
Nőegylet febr. 1-én rendezett 
jelmezes tancestélyén felülfizetni 
szivesek voltak : Dr. Belcsák 
Sándor, Győry Vilmos (Kocs) 
10 p.. AÍapy Gáspár 6 P., 
Hanzmann József, Jánossy Ká
roly, Fadgyas Aladár, Kálmán 
Andor, Maksay Andor, Rüdiger 
István. Szakáll Imre, Papp Sán
dor, dr. Nagy Nándor (Nagy-
igmánd) 5-5 P.-t. Hacker Dezső 
N. N. N N. 3-3 P.-t. Horváth 
Árpád, Einbeck László, Mészá-
ros Gyula, Fischer László, Spil-
mann Imre, Német András, 
Ulrich János, Tarján Testvérek 
Wittinger Ferenc. Nyikus József 
2 2 P.-t. Gáborek Gyula, Ein
beck Imre, Fejei Géza, Fischer 
Dezső 1 — 1 P.-t. Az adományo
kért ezúton mond hálás köszö
netet az Elnökség. 
Urt- n;>i divat aruk, 
katonai cikkek legolcsóbb 
beszerzési forrása 
H A J N A L O S Z K Á R . 

Vetsey Edéné népkonyha 
működéséről . Két hetenkint 
szoktunk megemlékezni a Szoci
ális Missiótársulat nagy társa
dalmi akciójáról, a népkonyha 
tevékenységéről, hogy tájékoz
tassuk olvasóközönségünket an
nak áldásos működéséről. Az 
elmúlt heten dr. Bakonyi Adolfné, 
Koller Ferencné, Némedy Manci 
es Verböczy Marika gondos fel
ügyelete mellett 208 Ínségest lát
tak el ebéddel, a héten pedig 
dr. Pákh Jánosrté, Lebisch Vin-
céné, Gerla Karmella, Tangl 
Manyika ügybuzgalmával, meleg 
szeretetével találkozott 209 sze
gény gyermek és elagott a nép
konyha ebédakciójánál. Különös 
szociális érzékéről tett tanúságot 
Szakái! Katóka az elmúlt hetek
ben, ügyeletének befejeztével 
minden gyermeknek egy kis 
cukorka csomaggal kedveskedett. 
A kis gyermekek örömmel vet-
kék a meglepetést és ma is em
legetik a nemes adakozót. 

Rádió Kramernál. 
r á n c m u l a t s á g . \ Vacuum 

011 Comp. Füzitői Sport Clubja 
1931. február 14-én este 8 órai 
kezdet:JÍ Szőnyön, Steiner Sá
muel vendéglős tánctermében, a 
sportalapja javára zártkörű tánc-
nuiiaisago! rendez. 

Elönti a víz az O F B . 
által kiosztott földeket. Az új
telepi részen kiosztott földek t u 
lajdonosai között nagy a panasz, 
hogy földjeiket művelni nem 
tudjak, miután a talaj és viz, esö 
teljesen elönti, tzuton hívjuk fel 
az illetékesek figyelmét, hogy e 
vadvizeket csapolják le s tegyék 
lehetőre, hogy Komárom hatá
rában jó, termékeny földek le
gyenek. 

Székrekedés. Klinika vizs
gálatok igazolják, hogy a termé
szetes „Ferenc József" keserűvíz 
különösen agyvérzésre és guta
ütésre hajlamos idősebb embe
reknek kitűnő szolgálatot tesz. 

Számos női bajnál a ter
mészetes „Ferenc József" kese
rűvíz használata végtelen nagy 
megkönnyebbülést szerez. A nő-
orvosi klinikák bizonyítványai 
tanúsítják, hogy a rendkívül 
enyhe hatású Ferenc József v i 
zet különösen a szülészeti osz
tályon a legjobb sikerrel alkal
mazzák. A Ferenc József kese 
rüviz gyógyszertarakban, drogé
riákban és füszerüzletekben kap
ható. 

Gramofon Kramernál. 

Hangverseny. A N agyig-
mándi Ref. Énekkar f. hó 15-én 
saját alapja javára Kiss Móric 
ve n d ég 1 ő j é ben, hangversennyel 
egybekötött táncmulatságot ren
dez. Kezdete este 7 órakor. 

Adományok a Vetsey 
Edéné népkonyhára. 1931. ja
nuár hó 22.-től február hó ő'-ig 
a következő adományok érkez
tek : Perényi Ivánné 12 drb. 
evőkanál, 2 kg. cukor, 2 kg. 
rizs, 6 kg. liszt, 1 nagy üveg 
paradicsom, Verbó Károly 1 és 
fél liter tejfel, Sebestyén Kalmán 
50 kg. burgonya, 10.50 kg. tö-
pörtyü, Natkai László 3 kg. fe
hér kenyér, Billitz Jenő 30 kg. 
0-ás liszt. Kajánn Anna 1.25 kg. 
zsír, 13 kg. liszt, Verbőczy Ven-
delné 3.70 kg. vöröshagyma, 10 
ü. paradicsom, 60 kg. burgonya, 
N. N. 10 kg. liszt, Kállay Mária 
5 kg. búzadara, Legát János lü 
kg. kenyér. 50 drb. zsemlye, 
Papp Ernő 26 kg. kenyér. Az 
adományokért hálás köszönetét 
fejezi ki a SzoC, Missz. vezető
s é g e és kéri a nemesszivü ada
kozókat, hogy adományozás ese
tén szíveskedjenek figyelembe
venni, hogy a népkonyhának 
nagy szüksége van zsir, hűs, 
kolbászáru, tinóm liszt, dara, 
cukor és paradicsomra. További 
adományokat kér az elnökség. 

Juttassuk adományainkat mi
előbb a gyűjtőhelyre: Városháza 
22. sz ajtói 

Műkedvelői előadás. A 
tokodi ifjúság február hó 1-én 
a Levente egyesület helyiségé
ben színre hozta Tóth Ede 
„Falu rossza*1 C. népszínművét. 
Az előadást nagy érdeklődés 
előzte meg, ami érthető is, h i 
szen a műkedvelők eddis szén 

Jó kávét, 
J ó teát, 
Jó rumot K r a m e r n á l . 

sikerrel szerepeltek. Ez az elő
adás azonban nem váltotta be a 
hozzá fűzött reménveket. Csodál-
kőznünk kell a rendezőségen, 
hogy olyan darabot választ ki 
előadásra, amelyhez a sze
replök egyénisége nem alkalmas, 
szimpaduknak pedig technikai be
rendezése nincs. A szereplők közül 
Zab Sándor emelkedett ki . A 
darab betanítását Steiner György 
kántortanító végezte nagy igye
kezettel. 

A szerelmes színész. A 
szerelmes színészről rendkívül 
érdekes cikket irt Betegi Oszkár 
a Délibáb legújabb számába. A 
népszerű színházi képeslap ezen
kívül érdekes cikket közöl Anna 
Pavlováról, a legfrissebb ameri
kai színházi pletykákról, a mű
vészek noteszáról es muzsiku
sok kéziratáról. Sok tréfát, szín
házi hirt, novellát, regényt, rejt
vényt, riportot és számtalan réz-
karcszerű fényképet talál még az 
olvasó a Délibáb uj számában, 
Ara 72 oldal terjedelemben mind
össze 20 fillér. 

Baleset. Valaczkay József 
és Gaál Imre tokodi bányaalkal
mazottak a napokban kerékpá
ron egymásután haladtak, ami
kor azjegyik kerékpár, amelyiken 
Gaál ült, a síkos talajon meg
csúszott s bele szaladt az előtte 
haladó kerékpárba. Az összeüt
közés következtében mindketten 
a földre estek és ki-sebb zúzó-
dást szenvedtek. 

Miniszteri rendelkezés az 
ál latdijazások ügyében. A vár 
megye alispánjának javaslatara 
a m. kir. földmivelésügyi mi
niszter akként rendelkezett, hogy 
Vidéki és helyi jellegű díjazá
sokon, avagy díjazással egybe-
k ö tö 11 te nyészál lat- kia 11 i tas okon 
és vásárokon a már egyszer 
díjazott tenyészállatok a további 
díjazásból kizárandók, pénzdíj
ban avagy tiszteletdíjbas nem 
részesíthetők. Természetesen an
nak nem forog fenn akadálya, 
hogy a már egyszer dijazott ál-

k gazdái elismerő oklevelet 
ne kapjanak. 

Hamispengösök. A közel
múltban Kisbér, Győrszentiván 
községekben egy-egy darab ha
mis pengős került forgalomba. 
Az állami pénzverde szakvéle
ménye szerint az első K e t t ő 
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Fried Kálmán és Fia 
Ma^var általános kőszénbánva r . t . 

v e z é r k é p v i s e l e t e . 
grói Eszterházy, Budapest-Szentlőrinci, tatai, Interurbán : 
neszmélyi-, nyergesujfalusi-, István tégla- i 

gyárak központi elaoási irodája. 
O s t re rreichi s che G i p s we rk e k é p viselete. 
Ajániiuk : 

Tüzelőanyagainkat 
nevezetesen: kitűnő minőségű t a t a i szenet, t a t a i b r i 
kettet , porosz sálon p r i m a szenet, coaksot, tűzifát 
egész és aprított állapotban, ugy vvaggontételben, mint 
kksiben. 

Építkezési anyagainkat: 
MÁK nagyszilárdságú portland cementet, gyorsan kötő 
legkitűnőbb „ C I T A D U R " védjegyű bauxit cementet, prima 
felsögallai fehér meszet, beton- és vasbeton építkezéshez 

dunakavicsot, falitéglát, tetőcserepet, stukkatur gipszet. 
Prima gipsz trágya. Prima gipsz trágya. 

Hajózást 
vállalunk ugy kis tételekben motor-, mint uszályrakomá
nyokban. 

nehezen, míg a harmadik ha
misítvány könnyen hajlítható. 
Mind a háromnak közös tulaj
donsága : felületük nem éies, 
ón, ólom vegyületből készültek 
öntés utján. A gyöngysor gyön
gyeinél és a peremen összefo
lyások láthatók. Széldiszitésük 
hiányos és csengésük tompább, 
mint az eredeti pengősé. Meg
tévesztésre eléggé alkalmasak. 
Készítőjük és terjesztőjük után 
a nyomozás megindult. 

FILMSzTnÍHÁZ 
Komárom. Kun Miklós u. 

Február 8-án, vasárnap 4, 615 és 
tói 9 órai kezdettel 

Az örök asszony 
Szenzációs filmremek 10 felv. 
Főszereplők : Olive Borden és 

Ralph Graves. 

Hódítás világbajnoka 2 fel. b. 
Holdutasok 2 felv. bohózat. * 

Lech völgy 1 felv. ismeretterf. 
Magyar hiradó ! 

J Ö N ! J Ö N ! J Ö N ! 
Csókok városa Petrovics-al 
Samu bácsi Harry Liedtké-vel. 

v 5 5 
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Jegyelővétel. Rendes helyárak. 

Anyakönyvi hirek 1931. 
január hóról. Születések: Meny-
hard Béla rk.. Németh József 
ref., Vida írén rk., Galli Irén rk., 
Schrimacz Mária rk., Schrimacz 
János sk., Erdős Teréz rk., Réső 
Gyula rk., Csizmadia Sándor 
ref., Váradi Jerta rk., Házi Ju
lianna rk., Tolnai János rk., 
Mihályfi Ilona rk.. Szabó Lujza 
rk., Bódis György rk. Házassá-
gok: Pap József rk. Bokronyi 
Katalin rk., Magasházy Ferenc 
rk.—Szántó Ilona ref., Villám 
Miklós ref.- Ibolya Anna rk., 
Fodor Zoltán rk.—Prantner Gi-
zella rk., Hajagos Béia rk.— 
Faragó Erzsébet rk., Pusztai 
János rk.—Molnár Rozália rk., 
Balaskó Károly rk. -Tánczos 
Mária rk. Halálozások: Velez 
Zsigmondné rk. 7í» éves, Kon-
czer Mária rk. 4 éves, Zsebők Sándor rk. 1 hónapos. Nagy Jó-
zsefné rk. 67 éves, Kalács Ist
ván rk. 81 eves, Németh Gyula 
ref. 6 hónapos, Kovács Julianna 
rk. 51 eves, Krug János rk. 39 
éves. 

Egy magyar író kalandos 
utazása a világ körfii. Ez a 
cime annak a hatalmas és szen
zációs cikksorozatnak, amelynek 
a közlését legújabb számában 
kezdi meg a Tolnai Világlapja. 
Minden cikk egy érdekes és iz
galmas kaland. Tolnai Világlapja 
uj számának cikkei közül még 
a következőkre hívjuk fel olva
sóink figyelmét: A nürnbergi 
vasmenyecske, Furcsaságok egy 
pohár vizben, Az utolsó élő 
Buddha. Egy szám ára 24 fillér. 
A népszerű képeslap minden 
olvasója tíz pengő bolti ár he
lyet 2 pengő 90 fillérért bér
mentve megkapja Tolnai Vilag-
lexikona, Világtörténelme és a 
Műveltség Utja egy-egy diszkö-
tésü kötetét. 
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6. oldal. 

A városi villanyvilágítás 
fejlődése. A Salgótarjáni Kőszén-
banya részénytarsaság 1026. évi 
április hó 22. napján kezdte meg 
Komáromban az áramszolgálta
tást. Az utcai világítást ekkor 72 
drb. 40 wattos és 3 drb. 100 
wattos lámpa látta el, ami 3.ISO 
« . teljesítménynek felel meg. A 
közvilágitasi lámpák szama! több 
izben nagyobb mérvben szapo
rította a város vezetősége és 
mar 1926, november havának 
végén, majd 1928. januárjában 
es a múlt év júniusában ugy, 
hogy az eddigi 7ó lámpa helyett 
ma már 183 lámpa világit váro
sunk utcain és pedig 179 drb. 
40 wattos és 4 drb. 100 wattos. 
A további fejlesztést is termé
szetesen nagyon kívánatosnak 
tartjuk és különösen azt vélnénk 
célszerűnek, ha próbaképen az 
Igmándi-utnak legalább a Duna-
híd és az Orszag-ut között levő 
szakaszán ivlámpákkal történne 
a közvilágítás. Igaz, hogy ez 
sokkai költségesebb mint a je
lenlegi világítás, de azt hisszük, 
hogy a legnagyobb forgalmú 
utca megérdemelne ezt az áldo
zatot. - A rendőrség figyelmét pe
dig felhívjuk, hogy az utcai v i 
lágítást állandóan kisérje figye
lem mei, a közvilágítási zavaro
kat azonnal jelentse a városi 
mérnöki hivatalnak, mert nem 
szabad előfordulni — sajnos 
eddig gyakori eset volt, — i;o^y 
az úttest lámpái éjjel ne világít
sanak. 

Műkedvelői előadás Kis
béren. A kisbéri Kath. Olvasó
kör mult hó 24-én és 25-én 
oi sikerült műkedvelői előadást 

rendezett a kőr helyiségeben, 
Czerman János vendéglős nagy
termében. Sok fáradsággal ügyes 
rendezésben színre került SejantlS 
öt felvonásos, vallásos tárgyú 
történelmi dráma. A szereplői; 
mindegyike külön-külön is kitű
nően játszott, együttesen pedig 
igen szépet produkáltuk. Elis-

Komárommegyei Hirlap. 

mérés, dicséret illeti 
szereplőket, mint a kiváló ren
dezőket, kik a betanítás nagy 
munkáját hozzáértéssel végeztek. 
Nagy erkölcsi és anyrgi sikert 
t r : el a két műkedvelői előadás. 

Női hullát fogtak ki a 
Dunából . Január hó 25-én Ko
márom város területén egy kö
zépkorú ismeretlen női hullát 
fogtak ki a Dunából. Személy
azonosságát nem sikerült meg
állapítani. Az ismeretlen női 
hulla .hosszabb ideig lehetett 
már a vízben, teste oszlásnak 
indáit, ép ezért személyazonos
ságát sem leheteti megállapítani. 
Szt mélyazonosság kiderítését ren
dőrségünk nyomozza. 

öngyi lkosság . Január hó 
31-én, szombaton délután 2 óra 
kőfíii terjedt el a városban a 
hír, hogy Kru% János, kovács
mester felakasztotta magát. Déli 
időben ment fel a padlásra, 
mintha ottlevő dolgait rendezné. 
Hosszúidéig maradt fenn, ami 
feltűnt hozzátartozóinak. Meg
döbbenve látták, mikor keresé
sére indultak, hogy felakasztotta 
magát. Tettének oka ismeretien. 

Közgyűlés. A tokodi Atlé
tikai Club január hó 18-án tar
totta évi rendes közgyűlését. Az 
évi jelentések tudomásulvétele 
után a közgyűlés a következő 

tisztikart választotta meg. Elnök: 
Katona Miklós bányamérnök, 
alelnök : Schuite A l b e r t , ügyv. 
alelnök: Valaczky József, intéző: 
Ferenczy Károly, titkár : Dobles 
Aladár, pénztáros : Meitner La
jos, ellenőrök : Gaál Imre, Aschler 
Emil, szertáros : Flórián László. 
Választmány : Lajos Lajos, Sli-
venszky István. Kubalek János, 
Oszvalak Károly, Specklenhai:ser 
Ferenc, Kubalek Antal. 

Apróhirdetések. 
KIADÓ LAKÁS. Újonnan épült 

modern 2 szobás esetleg 4 szobás la-
kóház, tölgyfa padlózatul, Fürdőszoba 
stb. mellekhelyiségekkel május l . k i 
adó. Bővebb értesítést ad Komáromi 
Kálmán, Ország-út 30. 

KERESEK bérbe egy szoba kony
hás és mellékhelyiségekkel ellátott csa-
ládi házat. Cim a kiadóban. 

KIADÓ f. évi február hó l-re 
<.ev három szobás es f. évi május 
hó 3-re egy négy szobás összkomfortos 
utcai uri lal Cini a kiadóhivatalban. 

MODERN 5 szobás, fürdőszobás, 
hallos uri lakás, autógarage és lóistálló
vá;, május I-ére kiadó vagy eladó. Cim 
a kiadóban. 

KERTÉSZ. Komáromban az ál
lami méntelep egy becsületes, kert
munkához értő nőtlen embert állandó 
foglalkozásra azonnal alkalmaz. 

NAGYOBB lakás kiadó. Bőveb
bet Gerláéknál. 

Tyúklopások S z ő n y b e n . 
Az utóbbi időben a tyúklopá
sok Szőnyben nagyon elharapóüz-
tak. miért is az ottani csendőr-
örs a legerélyesebb nyomozást 
indította meg. A legnagyobb 
buzgalommal lefolytatott nyo-
mozás csakhamar kézrekeritette 
a íyűkhusra ehezö tolvajokat 
Oláh András és Oláh Rozália 
helybeli cigányok személyében, 
akik utoljára Hatala István új
telepi lakos óljából 13 darab 
tyúkot loptak el. A vallatásnál 
a tolvajok beismerték, hogy a 
mult év december havában Szűcs 
László Alsó-utcai lakos óljából 
is ők vitték el a tyúkokat. A 

1931. február 7. 

csendőrség a tetteseket letartóz
tatta és fieginditotta ellenük a 
büntető eljárást. 

Tüz volt Kisbéren. A na
pokban Mícskó Károly kisbéri 
gazda telken egy pajta kigyul
ladt és nagymennyiségű takar
mány neművel, valamint gazda-
sági eszközökkel együtt elégett. 
A kar 3900 pengő. A nyomozás 
során niegáilapilábt nyert, hogy 
a tüz gondatlanság folytán, p i 
pából kihullott parázsról kelet
kezett. 

A K o n i á r o m m e g y e i H i r 
lap a p o l g á r o k é ! Fizessen 
tehát elő mindenki l a p u n k r a . 

i . 
. Ofizfürész és t 

Száilit nagyban és kicsinyben 
mindennemű keményfát, talpfát, 

tűzifát és bognárfát 

JELMEZ. Egy jó állapotban lévő 
jelmez eladó. Cini a kiadóhivatalban. 

HA KIADÓ lakása van, vagy ki 
venni szándékozik lapunk „Apróhirde
tési rovarában" gyors eredményt ér el 

Komárom, telefon 81. 

BIZOMÁNYI GÉPRAKTÁRA 
Komárom, Igmándi-ut 23. sz. a. 

Raktáron tartok 
„ C s e p e l " varrógépeket, 

kerékpároka t, „ C s e p e l " 
„ C s e p e l " rnezogazda-

és ezek 
s á g i g é p e k 

összes alkatrészeit. 

Lenkikészitő-, fonó- , szövő- , impregnáló- és cérnagyár. 

Sorriogycsurgó, 
lenkikészitő és fonógyár. Fiókteleoek 

G y á r t m á n y o k : 

I 
I 

Barbacs, 
lenkikészitő telep. 

Forgalomba került a legújabb 
gyártási t e c h n i k a terméke 
Az aj ***-os újlaki 
a s b e s í c e i n e i i tpala 

Aki egyszer is használta, 
mindenkinek aján 1 ja 

A ***.Of új laki asbestcementpala 
minőségileg felülmúlhatatlan. 

A •%-os újlaki asbestcementpala 
tartóssága korlátlan. 

A ***-OS ú j laki asbestcementpela 
tűznek, fagynak, viharnak tökélete
sen ellentáll. 

A ***»OS új laki asbestcementpala 
Szinhatása minden színben gyónyö 
rüen érvényesül. 

Árajánlattal és fedési költségvetéssel 
szolgál: „ N a g y b á t o n y - l í j l a k i " 
Egyesült Iparművek R. T . 

Budapest, vezérképviselete. 

t mindennemű nyers és fehérített lenfonalak, 
lencérnák festve és fehérítve. Mindennemű 
lenáruk, zsákok és ponyvák. 

| K ö z p o n t i i r o d a : Budapest, V., Nádor-ucca 14. 
'A Telefon: Lipót 981 25. * 

I Minőségben és olcsóságban 

utolérhetetlen 

i 

Tiszta agyag és iszapmentes 

vasbetonmunkához 

is alkalmas 

Dunakavicsot 
és 

Dunahomokot 

száilit : 

az országszerte elismert 
szilárdságú 

„ Ú J L A K I " 
hornyolt és hódfarkú 

T e t ő c s e r é p 
Könnyű és ellenálló ! 

Szép élénkszinü! 

i 
Száll ít ja: 

„Nagybátony-Ujlaki" Egyesült iparművek Részvénytársaság, Budapest, v. Vilmos császár-ut 32 
Komarommegyei vezérképviselete: FR?ED K Á L M Á N É S F I A cég Komárom. 

Telefon 29. Interurbán Komarom 36. 

Nyomatott Hacker Dezső könyvnyomdájában Komárom, Igmándi-ut 12. Felelős kiadó: Hacker Dezső. 


