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I T l i k o r l e z á r j u k 
az L918-iki tragikus esztendőt, gyászba-
boralva emlékszünk vissza az utolsó 
háborús év borzalmaira. A történelemből 
nem tutijuk kitörölni ezt a szomorú évet. 
Köröskörül sötétség és vigasztalanság ül 
a lelkeken, a nemzet iszonyú krízisen 
megy át s nem tudjuk, örömmel , vagy 
rettegve tekintsünk-e 1919-re, mely dön
teni fog nemzetünk sorsán De h a m u 
történjék, bíznunk kell az isteni gond
viselésben és saját erőnkben, hogy amig a 
nemzet el nem zfillik s élni akar a 
műveli nemzetek társadalmában, szomorú 
elnyomatás után i^ uj életre keltheti 
fiainak ÖfisjgUen hazafias munkája C^ak 
az a nép hal meg, amelyik nem akar 
D( mzeti életi t i Ini. 

ö&zinte jó kivonatait 

küldi az uj év alkalmával 

SP/TZER SÁNDOR 
^j)/^ könyvnyomda tulajdonos. 

TÁRCA. 

A régi magyar trombitások, 
Irt.i Takaís Sándor dr. 

A török világ lovagias korszaki elmúlt, a 
prometheuszi Iflz, mely a XVI században a 
nemzeti eszme hőseit és vértanúit nevelte, ki
aludt. A lantosok, kik végtiázról-végházra, kas
télyból kastélyba járva a vitézi énekekel szer
iették él nótájukat pöngették, elnémult k. Da
laik, mik egykoron .t magyar ifjúságot lelkesí
tették, felejtve voltak. A hosszú háború után a 
XVII. század hanyatlása köszöntött be minden 
nyomorúságával és szenvedésével. Mondhatat
lan szük idők jártak nálunk. A végbeli vitézek 
rongyban csQhödö koldusokká váltak, akik ke
nyérért 5» nem a hazáéit harcollak! Az erkölcsi 
elvadulás s a gazdasági romlás évifil-évre fo
kozódott. A régi szabadság is pusztulófélben 
volt. A védelmünkre küldött császári hadak el
nyomóink lettek s az udvar a nemzet ezernyi 
sebére olaj helyett epét öntött Jobbjaink kétség-

(Egy érdekes interjuv.) 
Komáromtól a vereknyei hidig szomorú 

karácsonya volt a színmagyar szittya fajnak 
egész Csallóközben. Este, amikor kigyúltak a 
karácsonyfák apró kis Iái gocskái, amelyek 
máskor boldog családi í ' . , e:<ie hintetlek s/e.id, 
kedves fényt, megérkeztek a fővárosi napilapok, 
amelyek hírül hozták, hogy u cseh imperialista 
törekvések nem állnak meg a Hodzsa Milánnal 
megállapított demarkációs vonalnál, követelik 
Pozsonyt, egész Csallóközt s Komarom beve
hetetlen várát Feljajdult egész Csallóköz s a 
feljajdulás! az elkeseredés s majd az elhatáro
zás követte. Mintha a megvilágított karác-onyfák 
tábortüzekké váltak volna s mintha a szél 
szí m i; I u gjában felsírt volna a harci tárogató 
panas.'.a, zokogása. 

Egyik on an ismert vezető politikusun
kat inteivjuvoltuk meg CsalKköz magatartása 
kérdésében. Azt mondotta: 

— Azt hittük mar, hogy a mag>ar lelke-
sco". y i^&'Cg ftisiuiii » » A I V C K J Ú I o itui.'.wSdiv a 
magyar önérzet aludt el, hanem alszik a 
magyaiok Istene is. S íme a sok aicuicsapás 
felébresztette a magyart, nem a főváros gerinc-
telen magyarságát, hanem Csallóköz szi;:ya 
népét. Nem váiutsvcs.^z*/ munkája ez, hanem 
a megszégyenítő arcu!c:>apások hosszú sorozata. 
Karácsony reggelre az egész Csallóköz egy 
nagy hadsereggé változott át, amely Oalánta, 
Pozsony, Érsekújvár, elkeseredett népével át
törhetett en fatankszot alkot. Nem a katonai 
szigor, nem a zsold tartja Ö > O Z C ezt a nép
hadsereget, hanem a magyar érzés íanatizmusa, 
az arculcs pdi s< tt, a megszégyenített ember 

halállal nem törődő vad elkeseredése, az orvu 
megtámadott, veszélyeztetett magyar haza, a 
csendes, a muskátlis ablakos otthon s a magyar 
nyelv védelme, az elkeseredett magyarság ököl-
szoritásában kitörni akaró Isten haragja. Ez ellen 
nincs haditudomány, haditechnika. 

Mi lesz kegyelmes uram, ha a kor
mány, leinti a vétkezést — kérdeztük tovább. 

— Ha a kormány továbbra is akadékos
kodik, akkor ezen a vidéken teljesen eljátsza a 
hitelét, ami itt minálunk amúgy se valami nagy. 
Hát azt hiszi a kormány, hogy F^zsony, Komá
rom s Csallóköz egys/.uü áíengedésévé^ Csak 
minket itél halaira? Nagyon tévednek az urak, 
akik nem látnak az orruknál tovább. Halálra 
ítélik az ország fővárosát s a még kegyeseti 
meghagyott magyar hazái s igy azután a kor
ín .uy önmagát is. Ha Galánta, Pozsony, Komá
rom ellenség kezébe kerül, két vasúti fővonal 
s a Duna forgalma, Budapest e három éltető 
fő űtfl ere ; L S Z . elvágva, Budapestét g> lek-
játék lesz kiéheztetni s akkor sétál be a hódító 
ellenség Budapestre, amikor neki tetszik. Amit 
most mondok, azt ne irja ki az újságjába. 
Különben intett haragosan kezével — irja 
csak k i : Budí pest lakóinak túlnyomó része 
olyan förtelmesen, léhán, ledéren viselkedik, 
mintha nem is a mi országunkat tépnék széjjel, 
hogy szívből kívánnék nekik egy féléves idegen 
meg zallást rekvirálassal, iúszclvivéssel, hadi
sarccal, fosztogatással tarkítva. Nem érdemel 
mást az bfinös Bal iton — tette hozzá, miköz
ben szeme villámokat szórt.] 

— De térjünk vissza a tárgyra. Csallóköz 

beesve látták a nemzetet fenyegető veszedelmet! 
de intő szavuk süket fülre taiált. A legtöbben 
ugyanis nem arra gondoltak, hogy az ország 
megbontott kerekeit pántozzák, hanem azon 
törték a lejüket, hol és miként juthatnak egy-két 
jó naphoz. S minél súlyosabb idő nehezedettéi 
országra, fiai annál többet nyúltak a búfelejtő 
pohárhoz. Ittak boruk fogytáig s a pohárkö-
szöntéseknek se hossza, se vége nem volt. A 
„vigan lak s tór nálunk senki idegen nem volt 
i bar mindenki tudta, hogy a tobzódásnak ter
mése mindig balszerencse: keresve-keresték az 
alkalmat, hogy kitombolhassak magukat. 

Értjük ez állapotot. Hiszen a szenvedő ott 
lop örömöt, a hol lophat. S a búskomorság 
recipéje nálunk mindég az volt, hegy hegedű 
hangjával, hoptánc porából. Bacchus jó borá
ból öt-hat pintet kell bevenni! Ls semmiféle 
orvosságnak nem volt oly keletje, mint ennek I 

f!:i jó kedvük támadt eleinknek, táncra 
perdültek. Ha bú és gond nehezedett rajuk, 
táncot roptak. Ha bonunkban muzsikáltatták 
magukat, a mulatozásnak tánc volta vége. Tán
coltak farsangban és böjtben, keresztelőkor és 

karácsonykor, menyegzőhiváskor és lakodalom* 
ban. S ha val i ' r ez rszágot táncosország 
nak hittak, ugy ez legjobban a XVII. századra 
ilhk. 

I zernyi rendeletet hoztak nálunk a t á n c -
lók ellen, de semmire sem mentek vélük. On-
nepszegi k és ncgyhdz napján táncolók" azért 
seregével akadtak. S ezek közé adták magukat 
a haza; török vitézek és földesurak is, a kik 
Ugyancsak járták a tál COt a magyar lányokkal 
és asszonyokkal. Nem csoda aztán, hogy ma
gyar részről a fényes portát kellett kérni, til
taná el a török utakat a tánctól. 

Abban a korban bizony még a halálra 
beteg is kész volt a táncra s a ki maga nem 
jáihattá már, legalább az ágyból nézte s biz
tatta a táncolókat. Jellemző e korra, hogy a 
táncosztói tisztséget többié becsülték bármily 
kitüntetésnél. Valamikor azt az ifjút ünnepelték, 
arról szerzettek éneket, a ki a törökkel győzel
mes bajt vivott, most a XVII. században a tánc
osztóknak jutott ez a dicsőség. Hiába ! Nagyot 
fordult az idő kereke s véle együtt az emberek 
gondolkozása. Pedig sok magyar ember mond-

A fiatalság kellemes szóra- jV/J I Z " T j l 
kozó helye naponként az • • X J l J X X V X J k á v é h á z . 

Esténkint M é s z á r o s S á n d o r közkedvelt cigányprímás és zenekara 
hangversenyez. 
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Galánta, Érsekújvár magyarságának olyan el
keseredett a hangulata, hogy nincs az a kor
mány, mely a védekezésüket letudná inteni. 
Hiszen Győr jobban aggódik Komárom miatt, 
mint az egész Budapest. Györ a fegyveresek 
ezreit igéri Komáromnak védekezésre, mert 
nagyon jól tudja, hogy Komáromból hamarosan 
átsétál az ellenség az ácsi cukorgyárba, a 
tatabányai bányamüvekhez, s aztán a gazdag 
Győrbe. A szénkérdés Damoklesz kardja a fe
jünk felett lebeg, Tatabánya tartja bennünk a 
lelket. Mi lesz, ha azt is elveszik tőlünk. Hát 
erre nem gondolnak a jó urak ? Szóval Csal
lóköz kap segítséget a déli városokból is, s 
nem csal' olyan operettszerii háborút tud 
Csallóköz folytatni, mint a galántai fronton kell 
most végigjátszanunk, hanem igazi nagy há
borút is. 

— S ha az antant angol, francia, vagy 
olasz csapatokat küld ide — kérdeztük, — 
hogyan alakul a helyzet ? 

— Azoknak megnyitjuk a kapunkat, mert 
azok nem hódítási, foglalási szándékkal jönnek. 
Csak jönnének. Egy hét alatt náluk is meg
bomlik a fegyelem s hazalóg mind, mint aho
gyan a pesti francia katonaság hazalógott. 
Legtöbb csak Szabadkáig jött el a Halkánról, 
ott aztán eldobta fegyvereit. Láttam Pozsony
ban pár megszálló francia katonát, siralom 
volt rájuk nézni. Nincs már ott rendes katona
ság, de ha van. hadd jöjjenek, azok nem kí
vánják hazánk területét nem létező történeti 
jogokra hivatkozva szétdarabolni. Azok igazi 
megszálló csapatok lennének, nem imperialisz-
tikus hódító szándékúak. 

— Különben pedig már eleget mondtam. 
A többit hagyjuk máskorra. A nép lelkes és 
bizik rendithetetlenül a sikerben Van ember 
elég, muníció, élelem, pénz amennyi kell, s 
ezt betetézi a fanatikus lelkesedés. Hát mi kell 
még ebez, fejezte be közléseit a meginterjúvolt 
politikus. 

Amint a fővárosi lapokból is értesültek 
olvasóink, az egész Csallóköz, Komárom, Ér
sekújvár, (ialánta és vidéke szinmagyar népe. 
mintegy 1260 község mondotta ki a védelemhez 
való csatlakozást. Az első jelre a fegyveresek 
tizezrei állnak talpra. 

A komáromi szociáldemokrata párt mun
kás és katona tanácsa is kimondotta, hogy a 
fosztogató céllal jövőkkel szembe száll. Hétfőn 
este tartotta ülését a komán-mi nagy munkás 
tanács, amelyen Varga Pál élénk cinekkel 
festette a cseh imperialisztikus törekvéseket, 
amelyeknek a fejlett iparukhoz olcsó magyar 
munkáskél és magyar termőföld kell. A szónok 
éppen a történelmi jog alapján utasítja viss/a a 
cseh követeléseket. Több, mint ezeréve birja 
ezt a földel a szinmagyar nép, itt történelmi 
jogra a cseheknek hivatkozniok nem leltet. 

Indítványára az alj >bi sürgönyt küldték 
el a miniszterelnöknek r , , y lelkesedés között: 

Károlyi min r;zterelnök 
* Budapest. 

A komáromi n\ : kástanács mai napon 
tartott ülésének eg Hangú határozatából 
felkérjük Miniszterei:; k urat, tolmácsoltassa 
az entent kiküldöttje Vyx alezredes előtt 
Komárom népének mélységes felháborodását 
és elkeseredését azon népjogeilenes, erő
szakos szándék ellen . hogy Komárom váro
sának és a csaliók '; szinmagyar vidéket 
Cseh-szlovák impen sta csapatok szállják 
meg. 

A/ örök igaz- -s emberiesség nevé
ben kérjük, hogy fezen becsületes népről 
ezen kiszámithatatla i következményű szeren
csétlenség elhárittasa ;. 

A komáromi Munkástanács. 

Szabó András izsai szocialista, az udvardi 
járás munkásai nevében jelenti be a legvégsőig 
menő védelmet. Indítványára Vix alezredeshez 
is küldöttek tiltakozó táviratot. 

A komáromi szociáldemokrata párt az 
alábbi falragaszt bocsájtotta ki : 

Elvtársak ! Munkások ! 
A komáromi szociáldemokrata párt mun

kás tanácsa december hó 30-án határozatilag 
kimondotta, hogy a cseh megszállás ellen til
takozik és a hordák ellen fegyveresen fog 
ellentállni. 

Elvtársak! A történelmi és emberi jog 
minden igazsága, minden ereje a mienk ! 

Tiltakozunk ! — s tiltakozásunknak a prole
tárok fegyveres erejével fogunk érvényt s/e
rezni egyetemlegesen a cseh hódítási vágyak 
ellen ezen szinmagyar vidék megvédésére. 

Munkások ! Elvtársak ! Legyetek készen 
minden órában, minden percben döntő, hősi 
cselekedetekre! 

Készüljetek I 
Komárom, 1918. évi december hó 31-én. 

Testvéri Üdvözlettel 
a komáromi szociáldemokrata párt 

munkás tanácsa. 
Az előző napokban a komáromi Nemzeti 

Tanács is kimondotta, hogy Komárom védelme 
érdekében mindent elkövet. 

A komáromi független köztársasági párt 
alakuló közgyűlésén Boldoghy Qyula s Vargha 
Sándor indítványára kimondotta a polgárság, 
hogy még a rendcsinálás ürügy alatt se eres-/ 
he cseh csapatokat, nu ri Komáromban példás 
rend uralkodik^ itt semmi szükség rendcsináló 
idegen csapatokra. 

Erről a kormányt. Vi.\ alezredesi értesítik. 
Komárom vármegye tiltakozásáról s véde

kezéséről más heiven lesz szó. 

Az ijedős és a rémhíreknek felülő emberek 
megnyugtatására a kormánybiztos az alábbi 
hirdetményt tette közzé: (Jó lesz megszivélni 
azoknak, akiket illet): 

Értesültem arról, sót magam is tapasz
taltam, hogy a vagyonos lakosság közül többen 
a cseh megszállásra való indokolással részben 
már eltávoztak városunkból, részben a csoma
golás utján jelzik, hogy elakarnak távozni. Ezt 
a semmiesetre sem hazafias eljárást meg kell 
bélyegeznem es rá kell mutatnom arra a nagy 
visszahatásra, amelyet az ilyen 9ellőgásiM szán
dék a szegényebb néposztályok között okoz 

Semmiféle izgalomra, vagy felelemre ok 
nincs. A kormány ragaszkodik ahhoz az állás
ponthoz, hogy Komárom vármegye és vaios 
területe még li francia főparancsnokság rende
lete értelmében is a megszállási területen kívül 
esik és egyúttal tiltakozását is jelentette be az 
ellen, hogy a csehek részéről szinmagyar terü
letek is megszánhatok legyenek. Erre a tilta
kozásra még válasz nem érkezett. De ettől el
tekintve Pozsony és Érsekújvár ellenállának 
és pedig olyan erővel, amelynek esetleges le
küzdése csak hosszabb idő múlva volna lehet
séges és a cseh haderő részéről eddig meg 
sem kiséreltetett. Felesleges tehát, hogy Koma
rom város közönsége az amúgy is nagyfokú 
nyugtalanságot bármilyen elhamarkodott intéz
kedéssel fokozza. 

Felhívok tehát mindenkit, hogy a helyén 
maradjon és a rendes napi munkáját meg
kezdje, vagy azt teljes nyugalommal folytassa. 
Az elsietett menekülési szándék ismétlem a 
szegényebb néposztály és különösen a leszereli 
katonaság haragját vonja maga után és ennél 
fogva a remiit es beket veszélyezteti. A lakos
ságnak ilyen időben kell megmutatnia, hogy 
egységesen hajlandó a veszéllyel szembe 
nézni és nem gyáván hazafiatlanul megszaladni. 

A kormánnyal állandóan összeköttetésben 
állok es szükség esetén magam fogom a la
kosságot, első sorban az arra hivatott vezetőit 
értesíteni a helyzet egyes fázisairól. Eddig erre 
semmi szükség nincs. Tehát nyugalmat es az 
izgalmak elkerülését kérem. 

Komárom, 1918. évi december hó 29-én. 
Perczel Márti 

kormán) biztos. 
Amint a tóvárosi lapok is irják, Nemes-

ócsa község ki akarta kiállani a csallóközi 
köztársaságot, hogy teljesen szabad kezet 
nyerjen a kormánnyal szemben. Csak nagy ne
hezen sikerült Perc/.el Mór kormánybiztosnak 
e tervről eltéríteni az ócsaiakat, hangsúlyozván, 
hogy az ország széttagolása csak az ellenség 
mai mái a hajtja a vizet. 

Minden jel arra mutat, s ez nyugtassa 
meg a vidéket, fosztogató csapatok e vidékre 
nem jöhetnek. 

hattá el ekkor magáról: „megnyomta az csörsz 
ökre lábamat; másképen kezdik az táncot fújni 
s nekem is ugy kell járnom!" 

A tánchoz természetesen muzsika is kel
lett. S mivelhogy mindenki és mindenütt tan
colt, bizonyos, hogy sok muzsikásunk volt. Ali
nál különösebb, hogy régi muzsikásainkról, 
eredeti táncnótáinkról úgyszólván semmi írott 
emlék nem maradt rank. Szúrva-hintve lappang 
csak egy-egy sovány adatoeska a bizalmas csa
ládi levelekben. Aki tehát muzsikásaink múlt
jával foglalkozik, az bizony a meleg kásának 
csak a tarlóját fú hatja ! Néhány eiiéke> adattal 
mégis szolgálunk itt. Sok-sok ezer levél átolva
sása után akadtunk rajuk ; de megérdemlik a 
rájuk fordított munkát. 

A táncnótát nálunk vonták és jujtál: Te
hát a \onó és a fúvó muzsikaszerszámok járták 
eginkább. A fuvó szerszámok között a táro-
atóval vagy a török síppal találkozunk először. 

A XVI. század derekán ez szorítja ki a dudát, 
mely addig huszárságunk hadi muzsikája volt. 
A török síposok még a XVII. században is job
bára csak mint hadi muzsikások szerepelnek. 

Az egykori iratok külön emiitik az úgynevezett 
nyíri síposokat, a kik a XVII. század derekán 
országszerte ulmi^ilirk. Még Zrínyi Miklós 
számáia is ilyenekei szereztek, mikor a török 
nagyvezér ellen indult. „Hadd fujassuk meg 
irja 1663-ban Vitnyédi — a fővezér előtt; lássa, 
hogy a nyulakkal együtt féltünkben nem akar
juk magunkat a vízben ölni." 

A XVII. században terjed el nálunk a 
trombita, még pedig nem a katonaságnál, ha
nem a főúri kastélyokban. Jámbor eleink ezt a 
muzsikaszerszámot mód nélkül megkedvelték. 
^-gy"c'£y í° trombitásnak többet fizettek, mint 
a skálamesternek. Aztán a trombitások az urak 
asztalánál ettek: lovon jártak; naponkint három 
messzely bort kaptak. Csuhájuk, láböltözctük is 
rendesen kijárt nekik. Ha az ur mezőre szállt, 
a trombitások lovon kisérték. „Vigan lakáskor", 
vagyis mikor a vendégek a bornak és a táncnak 
ereszkedtek, ők muzsikáltak. Uri mennyegzö 
trombitás nélkül ritkán esett meg. Azt tartották, 
hogy a trombitások muzsikája nélkül a farsangi 
fánk i íztelen. J| 

A kinek nem volt jó trombitása, az a má

sét igyekezett elhitegetni és elszerződtetni. Ha 
ez nem sikerült, akkor legalább kölcsönképpen 
igyekezett trombitást szerezni, uri pai 
fogadván, hogy idejében visszaküldi, A ki me
nyegzőre indult, a trombitását is magával vitte 
(már tudniillik, ha volt neki) ^ ilyenkor aztán 
ugyancsak nagy tisztességgel fogadták öt. 

Idősb Bethlen István uram galibás vén 
ember volt már, de mikor trombitaszónál mu
lathatott, iíju legénynek érezte magát. A/. 1631. 
évben Batthyány Ádámtól kapott kölcsönben 
egy jó trombitást. Euvatta is eleget a trombi-

! tást, de sohasem telt be a fújásával. Ily módon 
; a kikötött időnél jóval tovább magánál tartotta 

a trombitást. Aztán ilyen mentséggel mentegette 
magát,: „Hogy penig édes öcsémuram az ki-
gyelmed trombitását eddig meg nem küldöttem, 

I kigyelmed embertclenségemnek s idegenségem-
j nek ne tulajdonítsa, hanem minthogy és is iíju 
j legénynek tartom magamat, mind mezőn s mind 

annakfolötte palotában is az jó pohárboroknak 
[ emelgetése között kedvesen való sípolásában 

nem keveset gyönyörködtem s kígyelmedben 
I való erős bizodalmamtól viseltetvén, hogy enny 

— i 
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A vármegyeház öreg, jobb napokat látott 
, ytermében még soha nem volt oly szomorú, 
bánatos, síró gyülekezet, mint vasárnap d lután, 
amlkoi a komáromi hadin kkantak, haitisét ültek, 
hadiözvegyek és hadiárvák jöttek össze, hogy 
országos szövetségük komáromi fiókját megala
kítsák. A/, esős, kellemetlen kló dacára szó 
szoros értelemben zsúfolásig megtett .i hatalmas 
terem s nem \<>it üresen egy talpalatnyi hely sem. 
A közönség legnagyobb része asszoi j I I • ! és 
leányokból állt. Oyászfátyot és fekete fejkendő . . 
Szomorú arcok és gondoktól megráncosodott i 
homlokok, síró s z e m e k . . . Iti, ezen a tömegen 
végignézve, éreztük lelkűnkön Isméi keresztül 
fújni a háboiu sz< 

Az Ur.oki asztal mellett kerestük azokat, 
akiknek üt lett volna «i helyük De sajrros, nem 
volt más, mint Perczel Móric kormánybiztos, ki 
maga is rokkant lévén, tizekkel bir a hahóm 
szerencsétlenéi iránt, Bergmayei Rudr.it ezredes, 
a 12. gy, ezred parancsnoka és Krausz Mór 
7SÍo'or;l)l);. Pont. ügy látszik, In gy a városi 
urak ismét nagyon el v< Ital: foglalva és — e 
szomorú ieazság meginlpapírra kívánkozik — 
rum politikáról, erről az átkozott magyar be
tegségi ŐI lévén szó, nem l irt ez a szomorú 

a ^tervezetnek kell gondoskodni munkaközve
títőről és hogy egymás tán ugatása, segítése 
ad^ esak n eg az erőt a megpróbáltatás el-
VÍS4 lésére. 

A szívesen fogadott beszéd után Doma 
Káioiy dr. indítványára a közgyűlés kimondotta 
a szövetség komáromi fiókjának megalakítását 
es Szmatana Ernő javaslatára egy évi időiar-
tamra, egyhangúlag a következő tisztikart vá
lasztotta meg: 

Tiszteletbeli elnök : Perczel Móric kormány
biztos, ügyvezető elr.ök: dr. Doma Károly, 
aielm* k« k: KOVÍ cs Imre főhi dnagy, Ackeimann 

1 Sebestyén, titkár: Singer Oszk r és IJszkay 
Jenő, jegyzők : Letenay Vilmos elnöki tan. jző, 
Legát Kálmán, Bóday Aladárné, pénztárnok: 
Bögi Mihály, ellene r : Ratimorszky István, 
ügyész; dr. Kállay Endre, orvt sok: dr. Rohonyi 
Oszkár, dr. Hartmann Ede. felügyelöbizottsági 
elnök: Lederer Imre, elnöki tanács tagjai: 
választóit tagok Pruczky József, Ferencz Adolf, 
Ou vas József, Jádi Zsigmond, Szénassy Mihály, 
Kiss István, Langschádl Gyuláné özv., Bergmayer 
Rudolf, felügye lőbtzottság tagjai: Szal ó i erenc, 
Rüdiger Vilmos, Kiss Ernő, Herbszt András, 
V'isky János, Németh László, lúáczer János, 
választmány tagjai: Bóday Huba, Bokrossy 
Lajos, K'< Js s i István, Vértessy Ká u án, Müller 
Károly, Ruska lózsef, Oáboiek Gyula, Dezső 

Mankók k< pogásától, bánatos, férjeiket 
vesztett anyák sírásától lett ha: gOl ismét a te
rem és a szomorú menet megindult a teremből, 
le a lépcsőkön, ki az utcára, az életbe. Zuho
gott a/ CSŐ, KÖtét volt az utca, hideg szel ka
paszkodót! bele az emberekbe, 

. . . De, mintha nem didereglek volna 
már a/, emberek. A remény, .mintha apró tüze
ket gyújtogatott volna a szoim.ru emberek lel— 
kébe és vigasztalgatta volna őket, mondván: 
Magyarok, ne féljetek! A szenvedések, a nél
külözések sötét éjszakája után eljön a hajnal, 
derengeni fog még a nap is. Csak szeressétek 
Lg)mást ! 

Utánnatok sóhajtok én is : Magyar test
véreim, szeressétek egymást! 

(m.) 

gyülekezés vonzóerővel. Ezen a részvétclensé- ™ »I' " . >• f ' e • i T y >' . . 
gen kétségbe kellene esnünk, ha nem bíznánk 7?*^PtöP la?°l' Szarka János, Ptohaszka 
szí tdan abban, hogy minden halsorsa, Józsefné, Weisz A. Ernőné, Bokrossy Kálmánné, 
szenvedése és óriási mecoióbáltatása dacára is ? a c s v á n y Jôzsefné, Apagyi Aladarné, Maurer r; p. 
talpra fog alia' </ .! nemzet amig magyar ma
rad. S mi minden bitünkkel hisszük, hogy az 
maiad végsó leheletéig s eljön az Idő, amikor 
tudatára tog i brednj erejének. 

Doma Károly dr. meleg szavakkal köszönti 
a n i . eleni szenvedő nagvaiokot. Lei oü'eies 
beszédben ismerteti • / összejövetel célját és a 
szövetség komáromi fiókja megalakításának 

mre. 
A választások megejtése után a központi 

kiküldölt i.-me.teite a szövetség .uapszabalyait, 
melynek legtöbb pontja a hadviselt rokkantak, 
hadisérülte . had özvegyek, hadiárvák erkölcsi 
es gazdasági érdekeinek megvédése és elő
li 02 dita -a. 

Perczel Móric kormánybiztos szólalt fel 
szükségességét, Magunkta vagyunk hagyatva, ezutáa Köszönetét fejezte ki megválasztásáért. 
— ugymend — megunknak kell torsunk irá- M*Jd ;--'>' folytatta: Magam is hadirokkant és 
nyítá '*• t a kezűnkbe vennünk A múltbankeve- kormánybiztos lévén, minden lehetet elkövetek 
w i t . örődtek velünk, csak ígértek . s u m a háború szemedéi érdekében, kiket fejtsen 
adtak. Törekednünk kell arra, hogy i i, a há- I megértek és szenved Beiket átérzem En .s a 
ború miwcséi lenei minél erősebben tömörül- háborúban rokkantam meg. h/cm kötelessé-
jünk s köztünk igazi bajtársi szellem legyen, gémnek tartom lehat, hogy ügyüket, mint kor-
És minden módon segits^günkie legyünk egy- mánybizlos, a legnagyobb megértéssel kezeljem. 

Ez a :< etességérzei vitt ki a falvakba, a nép 
körébe, hogy a panaszokat meghallgassam, 

másnak, A komáromi társadalom a háboiu 
folyamán ;L : je>iv: irányunkban Ilöielességet, ; 

t , kevés. Alul nagy sebek vannait, ott 
hosszan tartó gyógyításra van s/íikség. 

Szmatana í. nő, központi kiküldölt a 
hadirokkantak, hadisérttllek, hadiözvegyek és | 
hadiárvák oi zágos szövetségének üdvözletét • 
tolmácsolta, majd pedig hangsúlyozta a szer
vezkedés szükségességét es rámutatott mindazon 
előnyökre, amit a szövetség tagjainak nyújthat 

Majd kifejtette, hogy a hadirokkantak 
muni aba aliala, illetőleg elhelyezése ügyében 

a méllénytelansagokal orvosolj n ésazigazség-
talanségokat megszUntesscm, Arra kérem t*M\ 
;i t7C!\i i!n hajtarftftkflt hogy mind^n notifikét 
kikOszobolve, ne legyen kóztOnk rang es osz-
tàlyktllombség es mtndannyian kózos elhatàro-
zéssal és eróvel, megértéssel és i eretettel 
munkàlkodjunk. 

A nagy tetszest aratoti beszéd utan a 
kózgydiés véget ért. 

II ktiHii W a m m u\i 
A múlt héten Boldoghy Gyula, Vargha 

Sándor, di Weisz Miksa aláírásával falragaszok 
jelei ek meg, amelyek dec .hó29-re párt»lakuló 
gyűlésre hivta öss e a polgárságot a Tromler-
féle Vigadó nagytermében. 

A jelzett időre megtelt e négy terem érdek-
lődőkkel, Elsőnek Boldoghy Gyula szólt a hall-
gatós ghoz, Vázolta az összejövetel cé'ját, majd 
ajánlatára az alakuló gyűlés elnökévé Vargha 
Sándor ref. lekészt választották meg. 

Vargha Sándor hosszabb beszédben is-
mertette a tömörülés szükségességét. Ajánlatára 
kimondotta a gyűlés, hogy megalakítja a ko
máromi független köztársasági pártot, amelynek 
ismén programpontjait egyenkint ismertette a 
szónok. 

Végül rátér ;i kollektivizmusra és a kom
munizmusra, amelyeket veszedelmesnek tart, 
mert az egyéni töiekvést, ambíciót megölik. 

Weisö Miksa dr. védelmébe veszi a kom
munizmust, amelyet a legideálisabb állapotnak 
tart, de csak ugy voln i kiv hető, megvalósít
ható, ha nem egyes országok, hanem ha az 
ege / világ kommunista elvek szerint rendez-
ki dnék be. 

Majd megválasztották a tisztikart s a nagy 
intézőbizottságot Mielőtt az alakuló közgyűlés 
véget én volna, Boldoghy G)ula indítványára 
zai-'S és általános helyeslés közölt mondották 
ki hoov Ma P var ország területi integritását mec-
v rj k. Vargha Sándor indiiványára ez értelem
ben távira'.ot intéztek a miniszterelnökhöz és 
Vix alezredeshez, az antant budapesti megbí
zottjához. 

Ezzel a kö: uyülés véget ért. 

ideig Hl mellettem nuilattattam, hamil azzal , cs aiyans ga ielöl." (Vép, Uì43. aprii 29.) 
vétettem, kigyelmethöl, mint szerelmes öcsém- Hat bizony Lírdődv uram hiába várt az 
uramtól bocsánatot várok". — Várad, 1631. \ trombitásra. Másfelé forditá az a lova 
aug 23.) 

Az K>44. évben Batthyány a sógorának, 
Erdődy György grófnak ígérte volt egyik jó 
trombitását. Erdődy azonban hiába leste a vár-
vavárt trombitást. Batthyány azzal mentegeti 
magát, hogy csak borittában tette az igéi etet s 
eszében sem jut trombitásától megválnia. 

Eidouy erre újra in a tiembitásért. Lám 
— úgymond — Ügyeiméinek égés* sereggel 
jobbnál jobb trombitásai vannak, egyet könnyen 
nell;i:!ö/íiet. „Nem vélem rdes SÓgOIUram s el 
sem hitethetem magi mmal, hogy kigyelmed 
valójában irna azt, h« gy boros korában ígérte 

száját s gazdájával Zrínyi Péterhez tartott, ahol 
szép kompánia gyűlt egybe s muzsikaszóval 
ugyancsak mulatlak. 

Csáky László meghallván, hogy Batthyány 
Zrínyi Péterhez készül, sietős levélben arra kérte 
őt, hogy hozzá is beforduljon s farsangiévén, az 
muzsikásit is, egy vagy két trombitását is hozza 
magával. 

Az anyák a fiaiknak azzal szereztek nagy 
örömet, ha jó trombitást fogadtak. Poppel Éva 
asszony például 1627-heii fogadott egyet. A fia 
erre menten Így iit volt neki: „Azt hallom, hogy 
nagyságod jó trombitást fogadott. Igen ö:ömest 

„ioianan ima azt, m gy 
na nékem az egy k n- mbításán k öccsét s haílanám fújása ha jobb lenne 

nu>st már nem jutna észében. Hamm inkább Batthyány Adám írja lb28 ban az edes 
azt gohdolom, hogy vagy tréfálóJik szokott con- ; anyjának: „Venne nagyságod két trombitát az 

i.tiéja szerint, vagy penig próbálni alar ia- trombitások számára; mert nem leszen trombi
tán ha hamar kétségbeeshetette jó ajánlása ! tájok, ha az Dunán tul megyék. Egy olasz he-

, gedüt is ver.ne nagyságod; mertén igen jó hc-
j gedüst togadtam az Hegedűs Jancsi helyében; 
| magyar hegedős, de nem tud az magyar hege

den \a nni, hanem az német hegedön tudja 
csak vonni ! t t 

Íme e pár sor értenünk engedi, hogy a 
magyar hegedű teljesen különbözött a német és 
az olasz hegedűtől. Igy vagyunk a többi mu
zsika-szerszámunkkal is. Hol az egyikről, hol a 
másikról irják, la gy magyar mesternek a nuin-
k j j s elüt az idegen szerszám tormájától. 

Mivel a XVII. század derekán meg csak 
kevés trombitásunk volt, nem minden Un kas
télv ban találkotunk az efféle muzsikással. Csak 
a leggazdagabb föuia:nk ejthették módját, hogy 
drága pénzen jó trombitásokat szerezzenek s 
neveljenek. Mert hát nevelték is a muzsikásokat. 
Az állandó udvarnép közütt mindég ott találjuk 
\ vár könyvében azokat, akiket lantosságra 
oktattak; akik mint hegedűs inasok vagy mint 
trombitás inasok ették az ur kenyerét: Nádasdy 
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A VÁRMEGYÉBŐL; 
Komárom vármegye közgyűlése. 

Komárom vármegye törvényhatósági bizott
sága folyó hó 30-án délelőtt tartotta évnegye
des rendes közgyűlését. A szép számmal meg
jelent bizottsági tagok mintha sejtetni engednék, 
hogy a jelen közgyűlés élénkségét, a megye 
képviseletét a folyosó beszédtárgya, a cseh 
megszállásnak hire hozta össze. 

Délelőtt fél 11 órakor nyitotta meg a köz
gyűlési Pere/el Móric kormánybiztos Elnöki 
megnyitójában az elhunyt Ruttkay Béla és Kiss 
Pál biz. tagok érdemdús munkájukat méltatta s 
indítványozta, mely feletti mély részvétét a köz
gyűlés jegyzőkönyvében örökítette meg, mely
nek kivonatát a gyászos családnak is megküldik. 
Az elnöklő kormánybiztos bejelenti, hogy dr. 
Zsindely Ferenc aljegyzőt tiszteletbeli főjegyzővé, 
dr. Csorba István aljegyzőt, dr. Mihályi Lajos 
szolgabírót tiszteletbeli főszolgabíróvá,dr. Mérey 
Tibor nyitrai lakost (menekült) vármegyei köz
igazgatás téren kifejtett munkásságáért tisztelet
beli szolgabiróvá kinevezte. Asztalos Béla alis
pán évközi jelentését terjeszti be a közgyűléshez, 
melyet tudomásul vettek. 

Az udvardi járás Balogh Imre nyugdíjaz
tatása folytán üresedésben levő főszolgabírói 
állásra Csányi László íb. főszolgabírót, ennek 
helyére a csallóközi járás szolgabirójául dr, 
Moteschiczky í'ál tb. szolgabírót választották meg. 

A vármegyei közigazgatási bizottságba az 
év végén kilépő tagok helyébe titkos szavazás 
Utján dr. Aranyossy László, gróf Eszterházy 
Mória volt miniszterelnök, Pehérváry Géza föld
birtokos, Palkovích Viktor esp. plébános, Jaross 
Vilmos földbirtokos bizottsági t gok választat
tak meg. 

Bathó Lajos főjegyző az állandó választ
mány javaslatait adta elő, miközben Konkoly 
ThegC Béla indítványának azonnali letárgyalá
sát kérte. Karc^ay Miklós felolvassa az in
dítványt, mely kimondja, hogy a mái ismételten 
s njra módosított demarkációs vonal, melyet az 
entente főparancsnoka a történelmi és etnográ
fiai indokolással kijelölt, ugy a wilsoni elvek
kel, mint a hivatkozott indokolás valódi lényé
vel merőben ellentétes. Mély megilletődéssel és 
megütközéssel veszi tudomásul Komárom vár
megye, hogy «i színmagyar megye területét is 
a cseh megszállás veszedelme fenyegeti, mely 
ellen a kormánynál legesélyesebben tiltakozik. 

Felkéri a magyar népkörmányt, hogy a 
demarkációs vonal ilyetén megállapítása ellen 
az entente főparancsnokságánál tegyen meg 
minden lehetőt, mert a vármegye magyar köz
ségeit a cseh hordák garázdálkodásainak nem 
engedi áldozatául esni s ezt ha kell, vérével is 
megvédelmezi. Konkoly! Thege Béla indítvá

nyának elfogadását kéri, melyet a bizottsági 
tagok egyhangú lelkesedéssel fogadnak el. 

I A folyó ügyek gyors letárgyalása után, 
Bakony vári Tivadar ászári jegyző es PatóCS 

i József gútai aljegyző nyugdíjazásához hozzá
járulván a közgyűlés, kimondotta, hogy az. or
szág területi épségének megvédésére alakult 

« Ligához csatlakozik. 
Több kisebb ügy letárgyalása után a köz-

1 gyűlés 12 óra előtt veget ért. 

I 
** Állandó uálaszlmánu. A vármegye téli 

rendes közgyűlését megelőző állandó választ
mány december 28-án d, e. 10 órakor tartotta 
üléséi. 

'* megbízatás. A vármegye kormány
biztosa Juth Henrik jegyzőt helyettesül kiren
delte a csallóközaranyosi jegyzői állásra. 

•* megszűnik ¿1 podggásztfizsgálat. A köz
élelmezési miniszter M podgyász vizsgálatot 
1919 január i-tö! kezdve további rendelkezésig 
beszüntette 

Azaggkorés munkaképtelen
ség esetére szóló nyugellátás. 
(Általánosan kötelez" állami biztosítása.) 

Ezen cim alatt Bűkos József füri molnár
mester figyelemreméltó szociális érzékkel a 
vármegyei törvényhatósághoz javaslatot terjesz
tett be tárgvalás vécett. Tekintettel a változott 
viszonyainkul javaslatával a közérdeket óhajtja 
szolgálni s ezért szükségesnek látjuk azt az 
alábbiakban olvasóinkkal is megismertetni. 

1. Az általános nyugdíjbiztosítás minden 
köz- es magánalkalmazottra, szabad pálvan 
testi vagy szellemi munkát végző férfi vagy 
nőre kötelező. 

2. Akinek hivatása magasabb képzettséget 
kíván meg, azok 2 0 eves koruktól nyugdíj-
kötelesek, a kereskedők és ipaiosok 18, keres
kedelmi vagy ipari erőmunkások 16, mezőgaz
dasági munkások, háztartási alkalmazottakra 
14-ik életévüktől kezdve. 

3 Minden nŐ vagy férfi, ki napi, havi, 
vagy évi keresményével tartja fenn magát, a 
munkás-igazolvány kiadásától kezdve nyugdíj-
köteles. 

4. A jövedelem emelkedését a nyugdíj és 
a vonatkozó járulékok számításánál figyelembe 
kell venni. 

5. A kereskedelmi és ipari erő-munkások 
keresetét nyugdíjalapul évi általány összegben 
kell megállapítani, mezei munkásoknál, cselé
deknél az évi cselédbér szolgál alapul. 

6. Mindazoknak, kik a kötelező nyugdíj
biztosítás életbeléptetésekor már nyugdijra jo-

Fercnc udvarában 1648-ban az ilyeneken kívül 
tizenegy magyar főtrombitás szolgált. Szalonok 
és Németujvár kastélyaiban majdnem ugyan
ennyi trombitással találkozunk. 

Akiknek nem telt trombitásra, azok job
bára hegedősöket tartottak. Ha jól vonták,eze
ket is nagyra tartották. Bizony gyakran meg
eset, hogy a hegedősöket is elcsalogatták. Volt 
is emiatt sok csetepaté. Az 1629. évben például 
Megyery Zsigmond uramnak (Zrínyi Mikló
sunk nagyműveltségű barátjának) a hegedőse 
Batthyány udvarába szökött. Megyery a nádor
ispánhoz fordult panaszával s követelte a hege
dősét, akit gyermekségem! fogva fölnevelt. A 
nádorispán Török Jánost küldi Batthyányhoz 
a szökött hegedősért s megizente neki, bog) 
akárki is <.tt tapogatja, az hol sérelmének fáj
dalmát érzi! Nekünk is van hegedősünk muzsi
kásaink közt - - írja a nádorispan — inkább azt 
engedjük át Batthyány uramnak, hogy Megyery 
uram szüntelen való molestatiojától meneked-

Ime Lszterházy Miklós a más hegedősét 
igyekszik visszaszerezni s maga is más hegedő
sét Intéztette el „alattomban szabásún". A dol
got jó maga imigyen adja elő Batthyánynak : 
„Lakonpakra menvén, ott találám kegyelmed 
egyik hegedősét. Kérdem, miért nincs kegyel
mednél ? Feleié: elbocsáták. Én megmarasztot
tam öt lakodalom szükségre. Kérem kegyelme
det hozza el magával Gábort is az hárfást és az 
cimbalmost is és maga kegyelmed se maradjon 
ki közülünk.41 (Fraknó, 1633. január 22.) 

Az efféle mentegetőzésre abban az időben 
azt szokták mondani : esmérném szabású volna! 

Akiknek nem volt módjukban más mu
zsikását elszöktetniök. azok bizony még lakoda
lom idején is fühöz-fáhoi kapkodtak, hogy 
muzsikást szerezzenek. 3 ilyen esetben rende
sen olyan urakat hívtak a lakodalomra, akik 
muzsikások nélkül nem szűkölködtek. Tur-
csányi Sándor például 1656-ban Batthyány 
Ádámot csalogatja lakodalomra, írván nékie: 
„Az muzsikásokból pedig fölötte igen megszű
kölködtem. Kérem nagyságodat. méltóztass',,k 
azon megnevezett napra az nagyságod hegedő
sét és cimbalmosát ide Szentgrótra az szolgá
latra elbocsátani." 

Csáky László farsangra várván magához 
Batthyányt, megírja neki. hogy a szállásosztó
ját boesas^a előre, a muzsikás;! és trombitáit 
pétiig otthon ne felejtse. 

Mondanunk sem kell. hogy az urak, akik 
muzsikásokat tartottak, jobbára maguk is ját
szottak egyik-másik szerszámon. Tudjuk pél
dául, hogy a főúri családok gyermekeit sok szép 
trombitanótára oktatták. A virginás mesterek is 
azon fáradtak, hogy az ifjak a virgínál (a régi 
zongora) verését jól megtanulják. Sokan akad
tak nálunk, akik a hegedőt is jól vonták s 
hozzá még a táncot is járták. Somogyi Ferenc 
uram irja például Batthyánynak. „Még az idén 
rohonci palotán elvonom s ha lehet, nagysá
god előtt az cigánytáncot eljárom." 

gositó alkalmazásban voltak, nyugdijkepes el
töltött ideiük beszámítandó. 

7. Minden, bármely címen alakult nyug
dijalap az országos Kötelező Nyugdíjpénztár 
javára lefoglalandó. 

8 Mindazok, akik nem eredetileg, a 2-ik 
§-ban részletezed korhatártól kezdve folytattak 
nyugdíj-biztosításra kötelező hivatást, hanem 
csak később térnek át arra, mig 45 évüket be 
nem töltik, fokozatosan emelkedő járulék mellrtt 
nyugdíj-kötelesek. 

{). A nyugdíj-jogosultság általában 40 
biztosítón év eltelte után áll be; aki korábban 
válik munkaképtelenné, nyugdija a biztosított 
évek száma, munkaképtelenségének toka és 
aszerint állapítandó meg, hogy megélhetése 
egyébként mily mértékben van biztosítva. 

10 Minden nyugdíj-köteles alkalmazásban 
levő nőnek kötelezettsége megszűnik, ha tör
vényes házasságra Kp es leány vagy özvegy
kori hivatását nem folytatja, ha megözvegyül, 
vagy a házasság törvényes uton megszűnik s 
ismét nyugdíj-köteles foglalkozást folytat, régebbi 
biztosított evei Iieszámi tandók. 

11. Ha a családfő elhal, feleségének há
zassága előtt biztosított evei nyugdíjjá számí
tásánál kiegészítőlég beszámitandók. 

12. A befizetett járulék összeget a SZülők, 
testvérek vagy rokonok örökségképen nem kö
vetelhetik, az a Nyugdíjpénztár gyarapítására 
szolgál 

13. A nyugdíj-járulék havi és három havi 
részlegekben fizethető 

14. Minden nyugdíj-köteles nyugdíj-könyv
vel látandó el, mely személyét illetőleg egyedüli 
érvénnyel bír es imndenirariyu ig:«/<«,á>aui szol
gai, nyugdíj-köteles bárminemű foglalkozásra 
csak e könyv alapján alkalmazható. 

¡5. A nyugdíj-járulék befizetése az ille
tékes adóhivatalnál történik, mely a befizetett 
összeget a nyugdijkönyvbe bevezeti, az alkal
mazottak bizonyos kalegóriának nvugdijkönvvét 
a munkaadó vezeti, esedékes járulékaikat fize
tésükből levonja, s az adóhivatalhoz befizeti. 

16 Az állás illetve a munkaadó változ
tatása a nyugdíj jogosultságot nem érinti. 

17 Ha a nyugdíj-köteles hazaárulást, vagy 
súlyosabb elbírálás alá eső bűncselekményt 
követ el, s törvényes büntetését kitölti, nyug
díj jogosultsága a legalacsonyabb fokra szállí
tandó le, ha azonban a büntetés elöl külföldre 
menekül, minden igényét elveszti. 

Kihágások elkövetése a nyugdíj-jogosult
ságot nem érinti. Al i hivatalos küldetésben, 
vagy tanulmány céljából utazik külföldre, B ha 
ellene kifogás nem merül fel, nyugdíj-jogosult
ságának élvezetében marad. 

18. Minden sebesült és rokkant katonának 
az öt éit károsodás, kora es munkaképessége 
szerint 10 évtől 20 évig terjedő, minden legalább 
2 évig szolgálatot teljesítő katonának 5—10 
evig terjedő nyugdíjjogosultságra illetve annyi 
biztosítottnak leszámítandó évre van igénye. 

A háború alatt felmentettek e kedvez
ményben nem részesülnek. 

1(>. A hősi halált halt családfenntartó 
szülei, vagy 16 éven alóli gyermekeinek leg
alább 20 évi nyugdíj-jogosultság < setén a hadba
vonulása előtti keresetének ró százalékra van 
igényük. 

A kedvezmények számításánál általában 
a hadbavonulás előtti kereset vagy jövedelem 
veendő alapul. 

Életfogytiglani nyugellátásra ta ríhatnak 
igényt a hősi halait halt esaládfentartó szülei 
es telesége is : azon kiskor n gyei ekeinek, kik 
az elemi 6-ik osztálya után tanulmányaikat 
tovább folytatják, 40 százalékos segélyük 20 
eves korukik fokozatosan 60 százalékra emelendő. 

Az özvegy, aki vadházasságban él, vagy 
újból férjhez megy, nyugdíj-igényét elveszti. 

20. A teljesen árván maradt 16 éven alóli 
gyermekek összesen 60 százalékos segélyre 
jogosultak. 

m9 

í r ó s z e r e k 
Spitzer Sándor könyv- ós papirkeres-
kedéssben Komárom, Nádor-utca 29 

szám kaphatók ós szerezhetők be. 
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flhol maga harangoz a pap."*> 
Fenti címmel a Komáromi Újság f. hó 

Viki Mamában „egy nyaraló'* cikket közölt, 
melyre a dunaalmási uradalmi intézöség a f. 
hó 12-iki számában válaszolt. Mivel pedig 
mindkét cikk az en személyemet is belefog
lalja és többféle túlzást is tartalmaz, az igaz
ság és saját reputációm érdekében fel kell 
szólalnom. \ 

A dunaalmási r, kath. templom sekrestyés- ! 
haiangozójának évi 200 K fizetését a hitközség 
(f.s a lemplompénztáf együttesen fizetik. Folyó ! 

év január 1-én a volt harangozó lemondott és 
elköltözött és bár többször közhírré tettem, a 
csekély fizetéséit senki sem vállalkozott. Mivel 
; l templomnak csak igen szerény bevételei van
nak, a hitközségre hárult volna a feladat, hogy 
a hitközségi pótadót kéts/eresie vagy három
szorosra emelje tel es igy egészítse ki a ha
rangozói fizetést. De mivel ez a hitközség 
szegényebb tagjait érzékenyen sújtotta volna és 
zúgolódás:, sőt ellenszegükst keltett volna, az 
iskolaszéki tagok kérésére ideiglenesen elvállal
tam, hogy a nálam szolgalatban levő lehenes-
fuival harangoztatok és neki a harangozói 
fizetési egészen át is engedtem. A harangozast 
tehát ez a Hu látta el az egész folyó évben és 
ha elvetve magam harangoztam, ezt nem azért 
tettem, mintha nem volnának cselédeim, hanem 
mivel azoknak olyan gazdasági elfoglaltságuk 
volt, amit felbe nem hagyhattak. Megjegyzem, 
?i«>uv a. templomnak mát csak egy kis harangja 
van. 

Az uradalmi intézöség cikkéből örömmel 
veszem tudomásul, hogy az uradalom es a 
hitközség többi tagjai most már hajlandók a 
harangozói fizetést teljesen rendezni, miéit is 
a folyó év végével be is szüntetem ezen ideig
lenes állapotot. 

Nevezett „nyaraló*, kinek kilétét eddig 
nem sikerült megtudnom, lakásom gyarlóságá
ról és néhány szembeszökő fogyatkozásáról is 
tesz említést, melyekért az uradalom mint 
kegyuraság felelős. Ezzel szemben az intézöség 
cikkében a plébánia ház lakhatóságát erősíti, 
pedig maga az uradalom is valószinöleg azért 
hanyagolja el az épület javítását, mert tudja, 
hogy minden rossz rajta es az. egész, már reg 
megérett a lebontásra. 1 alai tényleg agyagtö
més, melyben az egereknek évszázados fész
keik és csatornáik vannak és igy nem lehet 
őket kiirtani. A szuette gerendák is csoda, 
hegy megbírjak a cseréptetőt, melyet az ura
dalom 'A év előtt csináltatott, miután azelőtt 
éveken át az összes helyisegekbe becsurgott az 
eső és hólé. Eső csatornákat azonban nem 
tettek a tetőre, minek folytán az eső es hólé 
a belépőnek nyakába csorog és esős időben az 
ajtó ele tégladarabokat kel' rakni' hogy a kép
ződé tócsában bokáig ne kelljen járni. A házi 
pince fölött létezett kamrát az uradalom év 
előtt lebontatta, mert nem akaita javíttatni, 
minek következtében az eső mindenütt keresz-
tülazik a pince boltozatán es a boroshordókat 
tönkreteszi, magát a pinceboltozatot pedig be
szakadással fenyegeti. 

' 3 év előtt, mikor a cseréptető készült, 
még nem volt olyan anyag- es munkáshiány, 
hogy mindezen es a többi számtalan hiányt 
helyrehozni ne lehetett volna es én akkor kér
tem' is, azóta is. magánál a kegyurnát Kloster-
neuburgban személyesen is, de hiába. 

Az. uradalmi intézöség cikkéből azonban 
most reménybedve olvastam, hogy az uradalom 
az en hosszú eveken at tanúsított beketürese-
met azzal akarja honorálni, hogy a viszonyok 
[avultával egeszén uj plébánialakot epit'et, 
addig is pedig megcsináltatja a legszüksége
sebb javításokat. Á napúkban tényleg hoztak 
cserepeket a sertés- és tyúkól befödesére. 
miután oda már félév óta beesik az eső. I í̂  
remélem, hogy az uradalom végre mégis meg
szabadít azon kellemetlen helyzettől is. hogy 
az uradalmi cselédség es msíielyeinek alkal
mazottai a plébánia udvarban levő kútra járnak 
vizért és a kutkereket és vödröt szurtos kezeik
kel összemaszatolják, mivel az uradalom eddig 
nem csináltatott nekik külön kutat. 

Az uradalmi intézöség a cikkben sze
memre hányja, hogy a hitközség javára 
„spóroltam". Az legalább önzetlen spórolás 
volt. Azt is kérdezi a cikkben az intézöség, 

*) Int i a Tilát r*szilnkr<">l Merítik. flstfl, 

hogy melyik városi tisztviselőnek van több 
jövedelme, mint nekem, fin meg azt kérdezem 
csak, hogy melyik falusi jegyző elégedne meg 
olyan elhagyatott lakással, mint az enyém, 
nem is említve azt, hogy egy plébámosnak 
főiskolai képzettsége v a n / 

Egyébként se az uradalom, se én ne 
tévesszük szem elöl, hogy „békesség a jóaka
rata embereknek." 

Dunaalmás, 1918 december 21. 

Gombos Géza plébános. 

(Gőzfürdő. - Kéményseprők. — Húsárak.) 

A következő sorok közlésére kértek fel 
bennünket : 

A K. U. dec 19-iki számában több olyan 
cikk jelent meg, amelyek feleletet várnak tőlünk. 
Városunk Nemzeti Tanácsának felhatalmazása 
alapján van szerencsém eme cikkekre a követ
kezőkben válaszolni : 

1. Sajnos, a gőzfürdő részére egyelőre 
nincs szén. A lőszorgyár szókészletét a Had
ügyminiszter az üzem folytatására rendelte. Ha 
lesz szenünk, s az első rangúan fontos köz
üzemeket s a nélkülöző háztartásokat kiclégit-
lük: lesz a gőzfürdő részére is. 

2 Köszönettel fogadjuk a Tanácsunk 
működése iránt tanúsított elismerést, azonban 
azt mar még se lehet mondani, hogy a hatá
rozataink esak papiroson maradnak. Sőt, epen 
ellenkezőleg. Az eredményeket csak azért nem 
sorolom fel, hogy dicsekedni ne láttassam. 

Egynémely határozatunknak mág nem lett 
meg az eredménye. Oka az. hogy még ma is 
működnek az „áldásos központok" s íiogy ne
künk, kik szigorúan ragaszkodunk az „ellen
őrző" szerephez, még mindig sok akadályt 
okoz a minisztériumok vaskalapossága. 

3. Tudjuk, hogy a komaromi kémény
seprők kötelességeik ellátásában több pontos
ságot is tanúsíthatnának. Áronban a közönség 
is tudhatna két dolgot: a mulasztásokat jelen
teni kell, — ellenben nem kell a mulasztóknak 
sem újévkor, sem mádkor semmit se fizetni. 

4. A mészárosok áraira nézve: a mi 
árvizsgáló bizottságunk 850 és 10 K-ás árait 
tönkretette az országos bizottság 13 és Ki 
K-ás ármegállapirási. Ily helyzetben a Polgár
mester okosabbat nem tehetett, minthogy ki
egyezett a mészárosokkal 10 és 12 K-ás árak
ban. Azért a Tanácsunk is tárgyalt velük, s 
az eredmény : vágni fognak elsőrendű marhákat 
s kimerik a húst 9 es 11 K-ás árak mellett. 
Lehetne olcsóbb árakat is elfogadtatni velük, 
csakhogy akkor olcsóbb, sovány marhákat 
vágnak, amelyeknek a húsa senkinek se kell, 
mert hat olcsó húsnak hig a leve. 

Vargha Sándor 
.. Nemzeti Tan 'es elnöke. 

5. o ldal . 

— Nyomozási uton voltam és négy sze
kér lopott holmit találtam a Szúnyog csárdá
ban elrejtve. Visszajövet a VI. számú várerőd
ben voltam, a hol észrevettem, hogy az egyik 
raktár ajtaját feszegették, fi felfedezést közöl
tem az őrrel és figyelmeztettem, hogy óvatos 
legyen. Alig hagytam el a várerődöt, nyolc perc 
múlva megtörtént a robbanás. Ismét a hely
színére mentem. Ezen a helyen négy katona 
teljesitett őrszolgálatot. A robbanás következ
tében egy életét vesztette, az irtózatos légnyo
más darabokra szaggatta, egy sértetlen volt, míg 
a negyedik őrt nem találtam. 

A robbanás után katonai és polgári bí
zottság ment ki az erődbe és helyszíni szem
lét tartott, a rendőrség peg nyomozást inditott. 

A város távolabb eső részében is törtek 
be ablakok. Igy a kultúrpalota emeleti ablakai 
közül néhány. Az Otthon kávéházban két nagy 
üvegtábla. A Tolnai-utca 25. száma alatt egy 
ajtót szakitott be a robbanás. Ugyancsak a 
Tolnai utcai péküzletben bedűlt a sütőkemence 
tele karácsonyi kaláccsal. Egy kémény meg
repedt. A robbanás hatását Tatán is megérez
ték s pár ablak megrepedt. 

A női munkaerőről. 
(Kérelem a munkaadókhoz.) 

Míg a háború duit, ameddig mi az undok 
lövészárkokban, harctereken szenvedtünk, addig 
idehaza női munkaerők helyettesitettek bennün
ket. Helyes, rendbe volt eddig, kisegítettek 
bennünket, de ma már a háború künn a harc
téren befejezést nyert, most férfiak ezren va
gyunk munka nélkül és több rokkant is. 
Evégből helyén volna, ha a női munkaerőket 
mielőbb felváltanák es ott, ahol lehetséges, 
még rokkant katonákkal váltsak fel. A nők 
pedig folytassák h iztartási teendőjüket, hisz 
azért vannak, nem pedig hogy a férfiak kenye
rére pályázzanak. 

Rem lem belátják a t. munkaadók e 
szerény kérésünket és mielőbb felváltsák férfi-
erőkkel a női munkaerőt. 

Egy rokkant katona 

A komáromi robbanás. 
Kedden délután, pár perccel fél kettő után 

irtózatos dörrenés es hatalmas rázkódás rázta 
meg a levegőt és a hazakat, száz és szaz ab
lak és kirakat üveg hullott éktelen nagy csö
römpöléssel a földre. A szobákban tartózkodók 
rémülten szaladtak ki a lakásaikból, azt hivén, 
hog) földrengés rázta meg öreg városunkat. 

A/ utcák közönségén általános pánik vett 
erőt. Senki sem tudta, hogy mi tortént. A leg
kalandosabb hírek pillanatok alatt születtek meg 
és járták be a várost s találtak, a könnyen hí
vőknél, hitelre. 

A csallóközi á!'<.más felöl az irtóztató 
robbanás Után Óriási füstfelhő szállt az égnek. 
Először az első pillanatokban mi is azt hittük, 
hogy a gázgyár robbant fel s csak pár perc 
múlva tudtuk meg a valót, a melyet nyomban 
igyekeztünk a megrémült közönséggel közölni. 

A robbanás a VI, SZámu varerödben tör
tént, a hol nagy mennyiségű robbanó anyag 
volt felhalmozva. Az robbant tel eddig ismeret
len okból. A szerencsétlenségnek egy halottja 
es egy sebesültje van. 

Á robbanásról tudósítónk az alábbiakban 
számol be : 

Fábri János rendórbiztos, ki a robbanás 
színhelyén pár perccel a robbanás előtt járt, a 
következőket mondott. 

Mm a komároRRiEp jegyzők mamoranduura. 
Perczel Móric kormánybiztos az elmúlt 

hét folyamán küldte el Szakad Rezső császári 
jegyzőnek a vármegyei jegyzői nemzeti ta
nács elnökének — válaszát arra a memoran
dumra, amelyet a jegyzők eléje terjesztettek. 
A kormánybiztos üdvözli a jegyzők tömörülé
sét, mert ha valaha igazsága volt a közmon
dásnak, hogy „Egységben az erő* — ugy ez 
a mai szerfelett válságos időkre mondható. 
Visszautasítja azonban azt a hangot, amelyet a 
közgyűlésen használtak, nemcsak azért, mert 
az méltatlan volt a jegyzői karhoz, hanem fő
leg azért, mert a koimanybiztoz egyes intézke
déseit valótlan világításban tüntették fel. Az 
ülésen felhangzott a jelszó, hogy a bűnös bűn
hődjék, az ülés lefolyása azonban é s a jogtalan 
kritika, amelyben a kormánybiztos intézkedéseit 
bírálták, azt'a látszatot kellette, mintha a bű
nösökkel a jegyzői kar magit azonosítana. Ez
után részletesen elmondja az intézkedéseket, 
me veket a menekült jegvz.ok ügyében tett. E 
szerint minden erdekeit jegyző ügyében egy 
téliesen elfogulatlan biztos utján szigorú vizs-
gálatot eszközölt. Mindenkinek módja volt a 
jegyző ellen az. adatait felhozni. Az előzetes 
vizsgálat alapján azután 3 esetben telfüggesz-
tes mellett fegyelmi lett elrendelve, ugyancsak 
3 esetben felfüggesztés nélkül, míg 8 jegyzőnél 
semminemű eljárás sem vált szükségessé. 
Visszahelyezés egy esetben sem volt eszközöl
hető, annál kevésbbe, mert az erdekeit jegyzők 
maguk sem kivánták azt. Helyettesítés utján 
mmden jegyző uj álláshoz jutott és igy meg 
vau adva a lehetőség hogy végleges positióba 
kerül. Mi sem jellemzi a kormánybiztos jóin
dulatát/mint az a tény, hogy meg a legsúlyo
sabban vádolt felfüggesztett jegyzőt is helyette
sítéssel bizta meg. Nem felel meg a valóságnak 
a gyűlésen felhangzott az az állítás, hogy ok
ievei nélkül bárki is helyettessé kineveztetett. 
Ilyen kívánságok egyes községek részéről fel
hangzottak ugyan, de a kormánybiztos által 
erélyesen visszautasittattak. 

A válasza végén a kormánybiztos, mint a 

I 

I 

I 
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függetlenségi pártnak és eszméknek régi expo
nált híve utalt arra, hogy a forradalom által 
megbuktatott régi rendszernek legnagyobb, sok 
esetben mindenre kapható kortesei a jegyzők 
voltak, tehát öntudatlanul is meghosszabbítot
ták a korrupció és az erőszak uralmának a 
létezését. Másrészt megállapítja, hogy a vár
megye területén folytatott kőrútjában nem 
találkozott a jegyzői kar részéről azzal a jóin
dulattal, amelyet a szegényebb néposztályok — 
első sorban a rokkantak' és a hadiözvegyek 
iránt tanusitaniok kellett volna. Rengeteg panasz 
merült fel mindenütt, s bár ezek nagy része 
alaptalan volt, mégis meg kellett azt is állapí
tani, hogy a jegyző kar túlnyomó része az 
elhagyott szerencsétlenek dolgait önkényt fel 
nem karolta, azt orvosolni nem igyekezett, sőt 
sok eseiben elutasitólag viselkedett. „Tegyék 
szivükre a kezeiket és mondják el a mea culpat" 
folytatja a memorandum. Ha a jegyzői kar be
látja az eddigi tévedéseit s azzá változik át, a 
mivé lenni fog kelleni, vagyis a nép atyjává, 
akkor a kormánybiztosnál nagyobb támogatóra 
nem fognak találhatni. De a javulás n m Kez
dődhetik a felsőbb hatóság jogos intézkedéseinek 
indokolatlan és valótlan adatok utján való 
bírálásával vagy sztrájkkal való fenyegetéssel. 

Végül a kormánybiztos Oromét fejezi ki, 
hogy válaszát Szakai! Rezső császári jegyző 
utján hozhatja tudomásul, egy olyan jegyző 
utján, akinek működését már régebbről meg
figyelve pé'dának állithatja a fiatal jv gyzői kar elé. 

HÍREK. 
fl konnányLizlcs t h o z á s a . M i 

nap folyamán megjelent Perczel Móric 
kormánybiztosnál a szociáldi mokrata pórt
vezetőség, a munkástanács \ égrehajtő 
bizottságának é.s a szakszervezetek bizalmi 
férfiainak küldöttsége éa hivatkozva a 
Komárom városi és megyei szervezett 
munkásság akaratára, felszólította a kor
mánybiztost, hogy miután ;t munkásság 
őt ellenségének tekinti s egéaz működéséi 
nemcsak a munkásosztály, de a város és 
vármegye népének érdeke ellen lévőnek 
tartja Úgy közélelmezési, mint más köz
jóléti .szempontból a város éo megye jól 
feiioi-oii éuiexenen. a nép nyugalma ÓS 
nagyobb kitörések meggátolhatása végett 
— távoKzon állásától. Erre a kormány
biztos szavára fogadta, hogy még a mai 
nap folyamán beadja a kormánynak le
mondását. 

A küldöttség fie;\>''m' zb !!•• a kor
mánybiztost, hogy őzen határozat végra 
nem hajtása esetén a súlyos következ
ményekéit a felelősség öt terheli. 

— miniszteri elismerés* A vkm. úr Czink 
Ferenc szendi róni. kath népiskolai tanítót 
nyugdíjazása alkalmából hosszas és eredményes 
működéséért elismerésben részesítette. 

— ÍUjugalmazasok. A hadügyminiszter 
Konkoly Thege Elek honvédhuszár ezredes, 
dandárparancsnokot, Ncdossy György vezér
kari ezredest, Ghyc:y Zoltán, Biró Pál honvéd 
ezredeseiét. Dőry György méneskari ezredest 
nyugalomba helyezte. 

— Cljeayzés. Kellner Tcrust eljegyezte 
Hauszmann József Budapest. Minden külön ér
tesítés helyett. 

— előléptetés. A földmivelésügyi miniszter 
Molnár Imre gazdasági felügyelöt a VIII. fiz. 
osztályba léptette elő. 

— eljegyzési hir. Kosch Hedviget eljegyezte 
Weisz Károly. Minden külön értesités helyeit. 

— Ügyuédi hir. Löw Hermáim dr. ügyvéd, 
ki a háború alatt hosszú ideig az itteni had-
osztálybirósághoz, mint állandó katonai védő 
volt vezényelve és ki nagy eréllyel és lelkiis
meretességgel a megvádolt katonák ügyeit 
mindenkor magáévá tette és megvédte, ügyvédi 
irodáját Wienben Bauernmarkt 21. szám alatt (I. 
kerület) nyitotta meg. 

— Házasság Németh István jegyző (Egy-
házasrádóc) Fa a Margittal házasságot kötött. 
Minden külön értesités helyett. 

— Uj képviseld jelölt, ügy értesültünk, 
hogy az udvardi ján sban kisgazdapárti program
mal dr Tóth Kurucz János fővárosi lanái fog 
fellépni. Dr. Kurucz mint izsai, tényleg működő 
kisgazda maga is, és mint olyan valósággal 
ktüös életet él, mert minden iskolán kívüli 
elejét, ünnepeket, vasárnapokat itth< n tl 11 vagy 
az almási szőlejében, vagy izsai gazdaságában. 
E hirnek mi Örülünk legjobban, mert ő lapunk
nak már tizenöt év óta a leglelkesebb munka
társa. Cikkeivel közgazdadsági ii nyu munkás
ságával mindig a falu érdekeiéit küzdött.Szinte 
mesés, hogy neki nyolc diplomája van, a fő
városban lakik, klasszikus tudományokkal is 
foglalkozik, de azért genezise szerint rum 
tud a -barázdától elszabadulni. Lapunk olvas >i 
eleinte mint vers és tárcáiról ismerhették meg, 
mikor Tóth János, T K. János, vagy csak T. 
Iv J. alatt szerepelt, összejárván egészNémet-
országot, Svájcot, Itáliát, Bosznia-Hercegovinát, 
Dalmáciát (e helyen római régészeti tanulmá
nyokat tett) ezen injáról élvezetes ciklusos le
írásokat közölt lapunkban. Később csak —cz 
dr. ez a jelzés alatt hetenkint in cikkeket. A 
környékbeli falvakat járva, éles figyelő szemét 
nem kerülte cl semmi, ami orvoslást igényeit, 
s en lati sokszor polémiái is voltak A tatai 
lapokban ez időben sok szép tárcát irt dr, 
Leányváry Zoltán álnév alatt. 

Mint falusi ember, ő ismerheti legjobban 
a nép érdekeit, bajait s <z ö megválasztásával 
tényleg önrendelkezés jogát juttatja érvényre 
az udvardi járás kisgazda, gazdasági munkás 
és cseléd közönsége. TudjUk, hogy milyen je
lentősége lesz sokai szenvedett hazánk újra
építésében a népnevelésnek a ö mint tanító 
erre is hivatott, mert a fővárosban meg mint 
tanügyi hó is sokat szerepelt. 

' Fellépését több irányú felszólításra hatá
rozta el 8 mi gratulálui k az udvardi járás 
községeinek jelöléséhez > legválasztatásának 
reményében ki\á!ó mu ik . i\ nknak is. 

— Eljegyzés. Sülgó Katuskát Komáromból 
eljegyezte (Jyöiy Hermann Lakról. Minden 
külön értesités helyeit. 

— Halálozások Uffenheimet Arminné élete 
74-ik évében végelgyengülés következtében 
elhunyt. — Moyer Dpótné élete 38, évében 
spanyol betegségben jobblétrc szenderült. Nyu
godjanak békével! 

— Komárom felölt repülők |ártak újév 
nnapján. M.nd a kettő i agyon alacsonyan szá It. 
Az egyikből a következő újévi Üdvözletet do
báltak le a városra. „Boldog újévet kívánok a 
komáromiaknak Vizkelety Imre. 

— Hiüülalos órák. A pénzügyigazgatóság 
és az állami Adóhivatalok hivatalos órái 1919. 
január 1-töl kezdve hétköznapokon reggel8—12 
óráig, vasár- és ünnep: apon d. e. 9 12 óráig ; 
pénztári kezelési órai pedig hétköznapikon 
regg i 9-től d. u. 1 óráig, vasár- éa ünnepna
pon 10—11 óráig tartatnak. 

— (I komáromi szellemi munkások szociál-
dem krata szabadszervezete január 6-án d. u. 
5 órakor a kultúrpalota nagyiéi méhen előadást 
tart. Bővebbet a falragaszok. 

— íl iiiiui sajió feltámadása. A háborús 
nehéz viszonyok következtében a tatai helyi 
lapok beszüntették megjelenésüket cs évek óta 
nem volt tatai ujsag. Kellemesen lepett meg 
bennünket és őszintén Örvendünk, hogy eszten
dők múlva a Tata-Tóvárosi Híradó feléledt és 
Pusch Ödön dr. szerkesztésiben, ttivóa tarta
lommal megjelent. Laptársunkat megjelenése 
alkalmával szívélyese;- üdvözöljük és hisszük, 
hogy kulturmísszióját a tatai és tóvárosi közön
ség meleg pártolása mellett eredménye i 
folytathatja. 

— Halálozás. Aigner Gábor csúzi tanitó, 
lapunk tudósitója, meghalt. Igaz ré-zvéttel bú
csúzunk tőle. Mint tanitó, dicséretre méltó volt; 
lapunk egy hűséges és szorgalmas tudósítóját 
gyászolja benne. 

— táncmulatság. A Seregakol és környék
beli ifjúság az iskola termében t. hó 31-én a 
harctéren elesett hősök özvegyei és árvái javára 
táncvigalmat rendezett. 

— Clueszett a Vágduna-utcától a Szent 
András templomig terjedő uton egy kiscsomag, 
melyben egy selyemblúz volt. Kéretik a becsü
letes megtaláló, hogy jutalem ellenében Girch 

József papirkereskedésébe visszaadni szives-
kedjék. 

'<': 'V. • v v /•••/V. •' 

— A Szervezeti pincérek találkozó és tl* 
helyezd helye „Hazám*-kitvéház. 

—- fl burzsoázia és • katonaság. (Orosz 
élez.) A pRusztkoje Szlova" ismert moszkvai 
lap hasábjain találtam tavaly ezt az a d o m á t . . . 
Akkor, amidőn az orosz forradalom szociálssá 
kezdett átalakulni, amikor a hadsereg merev 
tétlenségben töltötte az idótugy a fronton, mint 
az orszi g belsejeben, míg a m p. a polgárság, 
< z egész társadalom éppen tőle várta a béke 
radikális megoldását a belső rend helyreállí
tását . . . Két katona csaja mellett politizál és 
szidják a kapitalista rendszert. Az egyik nyil
ván nem lévén tisztában a fogalmakkal, meg
kérdi szerényen a másikat: „Te mondd csak, 
tulajdonképen mik azok a burzsoákV „Hál 
tudódj a burzsoák azok, akik azt se tudják 
milo jen, sok pénzre tesznek szert, egész nap 
esznek, isznak, semmit sem dolgoznak, duhaj
kodnak és . . ." Szóval a katonák ! vág közte 
észbe kapva a tudatlan érdeklődő. 

— fogy a tü/iía. A városban levő erősen 
megapadt tüzifakészletek - - minden iparkodás 
dacara - - nem pótolhatók. Ajánlatos, hogy 
minden háztartás kellően lattassek el tűzifával. 
Utasítottuk a tüzifakereskedóket, hogy minden 
jelentkezőnek az általa kívánt famennyiségeket 
— készleteik arányában — szóig; Itassák ki. 
Lege szerübb, ha mindenki kocsival, fuvarral 
megy a Iáéit. Komárom, 1918. december hó 
28. A Nemzeti Tanács elnöke. A polgármester. 

— Gyász. Súlyos csapás, lesújtó gyász 
eite a Dunántúl egyik ősiégi családját, a 
Kenessey családot. A család Nesztora Kenessey 
Móric veszprémi kir. közjegyző f. hó 26-án 
munkás elete 81-ik évében tüdőgyulladás foly
tán jobblétre szenderült. Az elhunytban Papp 
Elemér ítélő táblai biró apósát, Kenessey Béla 
műszaki tanácsos pedig nagybátyját gyászolja. 

— íl hadirokkantak, badisérBilek, hadi
özvegyek es hadiárnak rendkívüli segélyezése. 
Folyó hó 26-án, karácsony másodnapján érke
zeti meg a város polgármesteréhez a hadügy
miniszter rendelete, amelynek érteimében a 
hadirokkantak, hadisérültek és özvegyek részére 
150 K, a kiskotu családtagok részére 50 K, az 
anyátlan és apátlan áivak részére pedig 100 
korona. Segélyre csak a l(> évesnél fiatalabb 
fiuátvák es a 14 évesnél fiatalabb leányárvák 
tar;h,".!.;k igényt, biz a rendkívüli segélytfolyó 
hó 30-án vag) 31-én, azaz hétfőn cs kedden 

' <.» . ' i i» :., ti n >L' 'i v " " i r i l'Ö7-ÜCICJ «.Í . i 1* ÍIZvIieilCK »»i a vii.v^oi O ' L -
élelmezési hivatalban. 

— magydr név. Hecht Samu Jenő komá
romi születésű es nletösigü budapesti lakos, 
magánhivatalnok Családi nevét Lodnúr-xn vál
toztatta a belügyminiszter engedélyével. 

Syllkossággal gyanúsítottak Igazolása. 
Dunaszerdahelyen a polg. őrség által Svárík 
István köpösdi, valamint Király János hodósi 
lakosok őrizetbe vétettek azon gyanú alapján, 
hogy Kobn Filiás dunas*erdahelyi lakost Guta 
mellett az elmúlt nyáron ők ölték meg. Azonban 
ez a gyanú nem nyert beigazolást, meri a 
cipész szakértő állítása szerint Kolin Éliás lá
bán akkor box bőrből kés/ült csizma volt, 
míg Svárík István Iában talált csizma borjú 
i bői készült. Másrészről beigazolást nyert az 
a körülmény, hogy Svárík István a gyilkosság 
éjjelén a Nagymcgyer mellett lévő ujmajorból 
[)n - egre, mint kocsis, élelmiszert szállított es 
az. éjjelt Nemeskossuth községben töltötte. 

mozgoszinház. Ferenc József r a k p a r t 

í m M e n lényei műsor. 

Mozi itáu menjünk az Otthon t á v é l i á z k 
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— Burgonyakiosztás. A városi közclelme-
z é s , hivatal raktárában elhelyezett burgonya-
készlet január első" napjaiban fog kiosztatni. 
Erre a burgonyára elsősorban a hadirokkantak, 
hadisérültek, hadiözvegyek és a hadbavonultak 
családjai tarthatnak igényt. Hzeknek folyó hó 
30-án, továbbá január 2-án, 3-án és 4-én kell 
jelentkezniük a vételárat ét megkapják a bur-
gonyantalványt. Ezek részére a kedvezményes 
ár kilogrammonkint 42 fillér. A fennmaradó 
készletet 4() fillér kilogrammonkénti egységár
ban később fogja a közélelmezési hivatal ki
árusítani. Ez az időpont hirdetmény és a hír
lapok által tétetik közhírre. 

— Baranyay József dr. nyolcadik könyve. 
Baranya? József dr. szerkesztő most rendezi 
s a j m alá nyolcadik könyvet, amelyet a hadi-
árvák jav.ua ad ki. Az a meleg szimpátia s I 
bizelgő kritika, amellyel előző 7 könyvét fogadta 
a Közönség, indította arra, hogy nyolcadik köny
vét is kiadja, amelyet Komaromi Kacz Endre 
festőművész, országos nevii földink [og illuszt
rálni. „Amikor éjfélt üt ásóra" lesz a címe 
a díszes kiállítású kötetnek, amely megkapó, 
érdekfeszítő tartalmával bizonyára kedves. 1 

keresett olvasni valója les/ a nagyközön
ségek s a szerzőnek e .̂ik ujabb imput-
zu.-.t ád, hogy karácsonyra mar a kilencedik 
könyvét is, -A komáromi kőszüz lovagja'1 

cimtit is közre adja. A jövő hónapban megje-
len*• ,.\mik<'r éjfélt üt az orak- e. könyvét már 
most melegeu ajánljuk olvasóink szíves figyel
őiébe. ( ».v.ts isakor kedves órákat szereznek 
maguknak > n nyomorgó árvák felcsillanó köny-
nyeit ia Begitenek felszárítani, mert a könyveit 
a szerző a hadiárvák javára adja ki. 

• ) ti irom Bseasscléa Melléklet dig < 
Ifórici Zsigmond nindarsb, Qgyei gyermekjáték 
/s^bnaptrír. szincs <̂s mélynyomáfH UÜTéflzi ké 

p»-k. <̂»k aktuális, tréfa, novella itb lati Az Érdeket 
Újság eiisei karacwnyi iiámábaii, melynek ár.i ;t/. 
«/• - mellékletekkel ••»\iüt B korona. \/. <!<'>'i/.«*tők mm 
apu rifixetéi nélkül kapják ¿1 gyönyörű karácsonyi 
•>z;'imol 

*) l 'j Nemzedék. A politikában éi irodalomban 
az a'ju macysnás gondolatvilágának, ványainak él 
törekvéseinek foglalata ez a boti lap, mely a politikában 
a pártérdeken t« ISI emelkedve a/ egyetemei szem
pontok liintetöjr. Irodalmi «-s művészeti téfOB az t'\ 
Ntmzidék a roagyai lélek hegemóniájáért küzd. Szer 
kes/'; MUotay Iztván, munka társai a tegkiválóbn pmV 
Rosták. Az i j Kemsedék előfizetési ára egész évre 90 
komna. mutatványszámoké készséggel kQld a szerkesa-
Ufség és kiadóhivatal: Budapest, l\ . Duna-utca (>. iá. 

*) Ország-Vllsír. Váradi Antal és lovag KaJk /-i>r-
mon'l sépszerU, régi illusztrált hetilapja gondos saer 
kesztésben jelenik meg. Ai Ortxég- Viíég képel művészi 
kivitelűek és aktuálisak, irodalmi dolgozatai! neves, n'» 
táros! írók irják. Előfizet v« ára egész évre 2i koronai 

•gyes s/ám ára 90 fillér. A izép kiállítása lap kiadé-
brvatala: Budapest, V Hold-utca 1 szám alatt van. hova 
i/ rlőfisetési pénzek küldendők. 

* Sziniiizl Klet. Incze Sándoi pompás betilapja 
I izinnásiél mozi Világ »'r«l«'k«>»l»l- <striM'nv< ism»'!t»' 
ni*(r. Minden száma érdekes, friss eleven. Kapható mint 
ieri ujságeiárusitó helyen, ftgyes náme 1 korona. 

*) A ll«-t Kiss lÓZSef kitűnő társadalmi és irodaim 
betilapji aag) népszerűségnek Örvend A pompás b#»n-
sp minden s/áma a lap szerkesztőségének nagy bosaá-
értésél dicséri. Rovatai mindig aktuálisak, a //«'. sJo-
fisetéti ára ••2y évre 30 korona, egyei IzáfH ;ir:\ 00 fill. 
saerkezztoségi kiadóhivatala: Budapest VHI. Kép-
Bsxnaaz-utcs >\í >/. a. van. 

SZÍNHÁZ. 

Szinházi levél. 
Lássa kedves Andromache, 

nem hiába kért meg minket az októberi szezon 
végén, hogy Magához is írjunk színházi levele
ket, íme, bekopogtatunk, a Maga rózsaszín 
lámpaernyős virágos kis szobájába, amikoi 
éppen Chopin valamelyik bájos noktürnjét 
iátsza és azt mondjuk: — Hopp! Itt vagyunk ! 
Hirtelen, bejelentés nélkül megyünk, mint 
ahogyan a un színeszeink jöttek. A/ok a L S C I I 

uralom elől kopogtattak he hozzánk, minket, 
azaz a szinházi leveliinket a/ Ígéretünk viszi el 
a Maga leanyszobajáha. Mi jő magunk kívül, 
azaz itt a szerkesztői asztal mellett maradunk. 
Mit keresnénk mi öreg Faunok a boldog 
leányálmok kedves otthonában. 

Szőval itt vannak a színészek. Az egész 
Szabados társulat. Csak a Kelen Rózsi ment el 
az urához. A sok sürgető, hívó táviratnak a Rózsi 
szive sem tudott ellent állni s haza ment 
Erdélybe a kis urát megvigasztalni. 

A férfiak közül a szép Gömöri hiányzik, 

no meg Szakáes, a Csipkés Vally hűséges 
kísérője vá't meg a társulattól. Vally, a francia 
baba erősen állítja, hogy ez nem okozott neki 
álmatlan éjszakákat. De hát lehet-e egy nőnek 
elhinni, amit erősen bizonyítgat, hát még egy 
szinésznónek I 

Különben Csipkés Vally, a francia baba 
a legnagyobb sikerét a csehek előtt aratta, 
lígyik nyitrai udvarlójat be akarták kisérni a 
csehek. Mikor e/t Vally megtudta, elővette 
minden színésznői tudását, olyan kétségbe
esetten sut, könyörgött, esdekelt, hogy a cseh 
patrol szive is megdobbant s eleresztették az 
udvarlót, «iki még Komáromban is pár napig 
hü kitérője volt a babának. 

Erről jut eszemben a héttői „Van-e babája" 
Molnár-fele bohózat. Mivel a színlap felnőttek
nek való pikantériát ígéri, hát persze hogy 
zsúfolásig megtelt a nézőtér, sőt még leányok 
is akadtak elvetve. 

Itt van újra Fáskerti Maca, Mester Karola. 
Zsolnai Manci, Qáborné, Oerzsánné, Sz. Végh 
•ízi, Biró Erzsi, Dutkay Elza, Csipkés Vally, 
Simonné, Komor Emma. Akinek az előző 
szezonban volt itt babája, azok mind előkerül
tek s e/ek a jó komáromi udvarlók szépen 
szemet hunytak a nyitrai intermezzókra. 

Szóval minden a régi, olyan, mint októ
berben. Csak tudja Isten a kedvünk nem a 
régi. De azért a tömeghangulaton nem látszik 
meg a lehangoltság, minden este telt há' 
meleg siker, zajos tapsok. 

A férfiak közül itt vannak Simon mester, 
Gábor a gummiember, Deák, Békefi, Barna és 
a többiek. 

Szinházi pletyka van is, nincs is. Van, 
de én nem halihattam, mert egy hétig nem 
voltam színházban, pedig ilyen jó helyein so' 
se volt, amióta a színikritikus eszemet tudom, 
körülöttem csupa kedves ismerős, akik távol
létemet is szívesen felhasználták s az üres 
helyemet ruhatári ak avatták fel. 

A/, elmúlt héten a Pillangó íöliahadnagy 
operett s az Élőhalott, (Tolstoj dráma), uj dara
bok kerüllek színre. 

Párszor a gázmester, a jó Dréltch papa 
viccel s előadás közben elzárja a gázt, no de 
pár perc alatt égnek a gyertyák. 

A színészek állandó fötanyájuk a Magyal 
Király étterme, meg az Otthon kávéház. Fűtő
anyag hiány miatt nem igen maradnak otthon. 

No de most már Isten vele Andromache. 
Szivesen üdvözli 

Faun. 

NYILTTÉR. 

(Szinházi mfisor) Ma csütörtök este nagy 
kabaré előadás lesz a színházban. Szabados 
igazgató konferál. Táncok, mókák, tréfák és 
kupiékon kívül színre kerül (csak felnőtteknek). 
Vera Violetta operett. Pénteken, (iarvay meg
rázó drámája Bent az erdőn kerüi színre. 
Szombaton d. u. Plüaugó főhadnagy este Víg 
özvegy megy. 

Szerkeszti fi üzenetek. 
Uersekel. igen sokat es igen sok helyről 

küldtek be hoz/ank. Külön nem válaszolhatunk 
mindegyikre. Ha jók, úgyis közüljök, különben 
papírkosárba jutnak. 

Q. Miért e hOSSZU hallgatás? 
tata. Elküldjük. 
Lüien. Ajánlott levélben közültük a könyvek 

címeit. 
Csanlauér. Aki támadni akai. annak legyen 

bátorsága alá is írni a cikket. A szerkesztőséé, 
hátamögül, nem valami nagy dolog handa
bandázni. 

A szerkesztésért felelős: Baranyay József dr 
Kiadótulajdonosok: Baranyay József dr. 

Fülöp Zsigmond. 
Kiadóhivatal: Spitzer Sándor könyvnyomdája 

Komárom, Nádor-utca 29. 

Nyomatott spitzer Sándor könfTOToiDdáiabaD, Komárom 

Boldog lljével kívánok vevőimnek, 

barátaimnak, 

Pivetz Lajos 
cukrász. 

Boldog iijévet kívánok t. vevőim

nek ós ismerőseimnek. 

Búkor Lajos 
jiis:crkereskedó. 

Boldog újévei kívánok kedves 

vendégeimnek és jó< ikai óimnak. 

Goldfinger Adolf 
kávés. 

HIRDETÉSEK. 

Hirdetmény. 
fi hokodi öns. egylet mini szövetkezet 

november IO-én tartolt közgyűlése az 
intézel felszámolásai kimondta, miérl is 
lelhivatik minden hitelezője az intézetnek, 
hogy az intézet Dél levő követeiéül fél 
éven belül érvényesítse. 

Bókod. 1918 dec 29. 

Berlalan í e r e n c . 
egvl. titkár 

LDeltner M á r k u s , 
elnök. 

P e r z s i a , 
B r e i t s c h w a n z , 
S e a l s k i n 

kabátok 
A l a s k a , k é k , e z ü s t , 

f e h é r r ó k a 

boák 
karmantyúk 
n a g y v á l a s z t é k b a n 

K E M É N Y S Z Ű C S 
s z ő r m e á r u h á z á b a n . 

B u d a p e s t , V I . , A n d r á s s y u t 6 . 
Árjegyzék ingyen Telefon: 62 76. 

Vidéki rendelesek postán is eszközöltetnek. 

Boldog njével kívánok vendégeim

nek, barátaimnak 

Maitz Rezső • I' 1B ÍM 
kávés. A 

Boldog újévei kívánok t. vendé • 

geimnek, barátaimnak és ismerőseimnek. 

Molnár Zsiga 
a Nemzeti Szálloda tulajdonosa. 

<m 
* V 

Boldog njével kuánnnk ti>ztelt 

vevőinknek • • 

Ipovitz cs Ivánfy cég. 

1 

• V 

l 

I vt 

http://jav.ua
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i l L T I ! ZIIÍB319 
fűszer-, esi mege-, bor- és 
: : : feslék kereskedése 

KomaroiH.KIapka GyOrgy-tér. 
: : : : : Telefon 160. : : : : : 

Ellra látass fi •tagaskat 
s;.őlőkotOző-papirzsineggel. **Wtí 

A folytonoi gyártási zavarok i a nyersanyag nehéi 
basserJéfa folytán kétséges, hof| •» kö?eUcei<J 
szezonban lfs/.-e ejjyáltalnn szolokutö/.ó' anyag. 
Azért ajánljuk sitüao BafflapótldpapirninegÜnket 
Kapható bármily nagy mennyiségben azonnali és 

későbbi •lállitftsra 
a Pariránigjári és tattMM nÉ3zyc.ny:árr3 .á̂ nái Stiftet. 
V!I..Rákóc2i-úí 5.::: 9rjhjrja: rs?irtaflL Tilefoa 33-53. 

•BBMBa&v£'. - iiaSsiMMMalsfafiHlitíiiisíílüím ni 

iWtMMII. Mill, iUil, 
ieggyorsalbau elmulasztja a l>r. flSSCMélt 

o-e eredeti t e r v é * y a s a s védett o-o 

S K A B O F O S M " - K £ M ; C J 

Hinei szaga, nem piszkít. Ifiadig svi Isii 
pecsétes I)r. Flesth-íeirt kérjünk. Próbaiégety 
4.— K, nagy tép.-íy (».— K, családi tégely 
15.— K, Kapható a helybeli |yógysaertásak-

ban vaíry direkt a kéasiifaél rend*»lliet5. 
ür. Elesek I „Keroaai4-giégyssertáraOySr, 
Vételiéi a ,,vkiib«f<.nii" rédjegyre QgyeljOnkl 

K c m á r o m , Ví*rmeg;eháarc 

K é t 

á l l a n d ó k o c s i s 
föluéíetik, akár elemezés

sel, akar anélkül. 

Mohai mag, lucernamag 
kendermag kapható. 

íT •SACRRIHOHIMI 

„VARGA SÁNDOR FORGALMI IRODÁJA 
K o m á r o m , T o - u t e a 14. 

Köaveüt : Házasságkötéseket (legnagyobb I 
Ütoktartáa mellett). Jelzálogkölcsönöket (ol
csó k a n á l r a ) . Ingatlanok (ház és föld, 1 

birtok) adá=>-vétdéL - Levélbeli megke
resésre is azonnal intézkedik. 

pár nap rculua Spitzer Sándor 
könyukereskedő cégnél kaphatók lesznek 

5 

3 

G a b o n a - k é z i m a l o m 
(Törv. védve) 

Eredeti gabona kési 
malom, massiv fa v. 
satburkolatban, elő
törő él csiga val kivá
lóan alkalmai min
den gabonanem üek 
finom, vagy goromba 
őrlésére, n. tn : ro/.s, 
árpa. basa, ián, ku-

koricaa. itb. 
A finom «»i lés • > cs*-

,. varuk egyszerű után* 
Ti \. engedésével vagy 

meghúzásé val be-
sziintetlielö. 

Eredeti gabona kézi-
m almom,egy izerU »le 
tartós k'Vitelfl, kieSS-
ri'-iiietó' 6r 6láí Iával, 
lömoiiieit anyagból. 

' A !« ••:>•• o o'il. ha /̂i.ú 
latnál is stpuiztitha 
talián és miiiden asz 
túlra, vagy ládára 
kön\ en rá-P .folható 

4. is. modell forgantyuval 160 korona. — H 
inodelt lenditőkerékkel 200 korona, - <>• is, modell 
hengerrel 240 korona, Vasállfány tartállyal, luiya 
körülbelel 10 kg. 103 kor. sülön. ' 

Szétküldéii helye Wien. 60 korona előleg ellenes-* n 
I hátralék utánvéttel, reaérképviielet által. 

MAX BÖKNÉL, WIEli, l H S I l M l B I 27. 
i-- életadók aak prospektusok dljtalaaok* 

d i j 

• 

a 

i t d e n k i 

k i v é t e l n é l k ü l 

megkapja 
AZ UJSÁQ szenzációs naptárái 
az l«Ji9-ik évre 

t a l a n u l , 
íanMBSHBO«<W% HIH1II CSr. 1 

aki AZ ÚJSÁG-ra, ha csak egy 
hónapra is előfizel 1919. január 
hó l-től kezdödöleg. 

Érdekebea 
van tehát, hogy 

g y o r s a n 
adja postára az előfizetési össze* 

, get, inert a kiadóhivatal csak ebben 
az esetben k ü 2 d h c t i m e g 
azonnal AZ Ú J S Á G szenzációs 

A J Á N D É K Á T : 
AZ ÚJSÁG több mint 300 oldalra 
terjedő E S a p i á r á ^ meiy könyv
árusi forgalomban egyáltalában 
nem kapható. 

AZ ÚJSÁG ELŐFIZETÉSI ÁRA: 
Egfti évre K 0 8 

K 4 4 . 
Hŝ yedévra & 2 2 . — 
Egy hsnaiwa K 7 . 8 0 

MECFiCNDriLÓ CíM i 
t , A Z U J 3 Á G a k i á d é h i v a t a l a 
B u d a p e s t , VW, R á k é c z i - ú t 5 4 

M 

2 i •• 

i 1 I 

uüi i p i H É l i M G i f i l a 
laifljj-át tó. siázi. G y ő r . 

Sürgönyeim: Commere Győr. 
Telsfcn 653 B 851 

Elfogad betéteket takarekkönyvekre, csekk- és folyószámlára. 

Értékletétek átvétele megőrzésre os kezdésre. 

úz- cs betörésmenles páncélszekrény-rekeszek bérbeadása. 
(Safe deposit ) 

A bankszakmába vágó ügyletek lebonyolítása. 

••••• -u'J. 

ej * FJ* a 

M m B i • 

Még nem késett el ha hat darab használt 
hanglemezzel rendelkezik, ugy még mindig 
becserélheti azokat a most megjelent leg
újabb kacagtató tréfás 

„Újvári telefonál" 
cimü kétoldalú hanglemezre. Nagyszerűen si
került mulatságos telefonjelenet ! Kizárólagos 
joggal 

W á G 
h a n g s i e r n á r u h á z n á l a világhírű .Favorité" haflQlemezgyár főraktára 

Budapest. Jozsgí körút 1ü. f i : DL Ráday-otca 18. Telefoo: Jözsef35—92 
Bcizélőgépek 1500 koronáig. Árjegyzék iagyen 
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