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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Kontáram, Mussolini-ut 23. Telefon 4*>1. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

Nemzeti érdek... 
A világesemények, a 

történelmi fordulatok, a nagy
hatalmak között kitört há
ború kihatásai alapvető, je
lentős változást hoztak gaz
dasági téren is. A nemzet
közi kereskedelem, vagy leg
alább is a nagy tengeri ha
józás, szinte máról holnapra 
megakadt, illetve eredeti for
galmának egy töredékére 
csökkent s a háború nem
csak a fegyverek között, ha
nem gazdasági téren is 
egyre szélesebb fronton bon
takozott ki. A gazdasági há
ború tényeit jól ismerjük, 
érezzük, mert hisz káros 
kihatásait, a közvetlen nem 
érdekelt államok is eléggé 
sinylik. 

Látjuk, hogy a semle
ges országok egész sora be
vezette a jegyrendszert. A 
hadviselt és nem hadviselt 
államok között sok van, amely 
egyszerűen beszüntette a ma
gánképkocsik forgalmát, kor
látozták az élelmiszerfo
gyasztást, szigorú ellenőrzés 
ala vettek minden közszük
ségleti cikk felhasználását 
és egyéb intézkedéseket ve
zettek be. 

Hazánkban eddig arány
lag kevés olyan kivételes 
intézkedés történt, mely a 
lakosságot békés, nyugodt 
életrendjében megzavarta 
volna. Bizonyos vonatkozás
ban azonban az ország ma
gasabb érdekeit szemelőtt 
tartva nálunk is életbelép
tettek rendeleteket, hogy a 
fogyasztást korlátozzák. A 

kávé és tea 200 százalékos 
emelése, a motorhajtóanyag 
fogyasztásának szabályozása 
s most legutóbb a hústalan 
napok elrendelése s hasonló 
intézkedések azok az esz
közök, melyek igénybevéte
lével elejét veszi a kormány, 
hogy a felesleges deviza 
kihelyezésévei gazdasági 
mérlegünk alásüllyedjen, a 
közei látást bármi is zavar
hassa. Most nem az egyé
nek életének vagy ízlésének 
apró kellemetlenségei f o r o g 

nak kockán, hanem a m i l 
liónyi magyar kenyere és az 
ország gazdasági felkészült
sége. 

Kétségtelen, kogy a rend
kívüli kormányintézkedések 
sok embertől áldozatot kö
vetel. Ez az áldozat azon
ban eltörpül azok mellett a 
magasabb nemzeti érdekek 
mellett, amelyek a magyar 
ipar nyersanyag ellátásához 
és vele együtt hazánk gaz
dasági önvédelmének csor-
bitatlanságához füzqdnek. 

A komáromi betegse-
gélyző intézetben 

január 1-től az O T I szabályok az érvényesek. 

Előttünk mindig érthetetlen 
volt , hogy a felszabadult terü
leten, igy a Komáromban szé
kelő betegsegélyző intézetnél is, 
a beteg- és baleset-, a rokkant
sági- és aggkori ellátástbiztositó 
ügyleteket miért kellett önnálló 
hatáskörrel biró kormánybiztos
ság és a régi vezetőség alatt a 
cseh íeridszerben tovább fenn
tartani, a járandóságokat ma
gyar érzésünkban sértve cseh 
valuta értékben számolni 1939. 
december 31-ig, akkor, amidőn 
nekünk nagyszerű országos szer
vünk van s az Országos Társa
dalombiztosító Intézet (OTI) h i 
vatott ebben eljárni, a régi re
zsim minden dolgát likvidálni. 
Nem hoztuk a 'nyilvánosság 
elé aggodalmainkat, nem tettük 
szóvá a lehetetlen állapotokat, 
melyek szemünk előtt peregtek, 
különösen költözködés esetén, 
amidőn 14 hónapon át egy or
szág területén dunáninneni, d u -
nántul ugyanazon személy ugyan
egy ügyét másként bírálták el, 
a járandóságot nagy különb
séggel irták elő s egyik részen 

hozzá cseh valutában számolva 
jegyezték fel jogérvényesen. Nem 
akartuk a közvéleményt nyug
talanítani, a kedélyeket izgatni, 
mert láttuk, hogy mindez az 
O T I legfelsőbb vezetőségének és 
a kormányzat tudtával történik 
és feltételeztük, hogy felelős 
vezetőinknek bizonyára előttünk 
ismeretlen súlyos okai lehetnek, 
melyek miatt a senki által sem 
kedvelt rendszert oly hosszú 
ideig tűrni kényszerültek. 

Az uj év most, örvendetes 
változást hozott. A sok huza
vona után a belügyi kormány
zatunk az O T I kezelésbe adta 
át a cseh rendszernek utolsó 
hagyatékát s 1940. január l-ével 
az UTI-ba olvad a komáromi 
betegsegélyző intézet is. Az uj 
év első napjától kezdődőleg te
hát az OTI szabályok lesznek 
érvényesek a felszabadult terü
leteken a beteg-, balesetbiztosí
tás, rokkant- és aggkoriellátás 
minden kérdésében. 

őszinte örömet lelkimeg
nyugvást ad a tudat, hogy végre-
valahára már a biztosító intéz

mény keretén belül és a magyar 
törvények áldásait élvezhetjük. De 
nem tagadjuk, hogy bizonyos 
aggodalommal nézünk az uj 
helyzet elé, mert el kell ismerni, 
hogy sok jó, üdvös szociális i n 
tézkedést féltünk — megsemmi
sülni. A kishitűség azért nem 
fog gyökeret verni a szivünk
ben, mert ismerjük kormányza
tunk nagy szociális érzéket, 
látjuk a népjólét, közegészség
ügy és minden a népérdeicet 
felölelő kérdésben tanúsított j ó -
szándékát, erős akaratát és tettre
készségét s meg vagyunk győ
ződve, hogy amit az önálló 
hatáskörrel biró adminisztratura 
megvalósítani közmegelégedésre 
nem tudott, azt bölcs kormány
zatunk s a széles látókörrel 
rendelkező O T I vezetőség meg
felelő törvények alkotásával rö
vid időn belül az egész ország 
javára teljesedésbe fog vinni . 

Az OTI-ba olvadás a be
tegsegélyző intézetek tisztviselő
kara feje felől is eltünteti a 
Demokles-kardot. Bizonytalan 
helyzetük most már gyorsan 
megváltozik. Rövidesen megtör
ténik a tisztviselők átvétele, 
véglegesítése s azután — nem 
kétséges — a felősségteljes, fel
halmozott munkákat végezni 
fogják lellkimegnyugvással, ma
gyar becsülettel. 

Világ imahetet tartanak 
a helybeli protestáns egy

házakban. 
• 

M u l t számában jelentette az 
Uj Komárommegyei Hírlap, hogy 
f. évi jan. 7—14-ig az egész v i 
lágon a protestáns templomok
ban imahetet tartanak. Az i m a 
hétbe a komáromi négy protes
táns egyház egységesen kapcso
lódik bele olyképen, hogy a két 
református és a két evangélikus 
templomban — mindig este & 
órai kezdettel felváltva lesznek 
istenitiszteletek. 

1 
Megbízható minőségű árut 

árusítunk 
következetesen e g y s é g e s 

áron. 

| V á s á r o l j u n k | 

a Felsődunántúli H A N G Y A Szövetkezet 
11-es sz. ü z l e t é b e n Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk 1 I 



Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

A helybeli protestáns egy
házak imahetének rendje a kö
vetkező : 

Jan. 7. Mind a négy pro
testáns templomban előkészü
let, tlmélyülés az imahétre. 

Jan. 8. Az északi refor
mátus templomban prédikál 
Fadgyas Aladár ev. lelkész. 

fan. 9. A déli evangélikus 
templomban igét hirdet Tóth 
Kálmán ref. lelkész. 

Jan. 10 Az északi ref. 
templomban istentiszteletet tart 
Bányay Gyula ev. s. lelkész. 

Jan. 11. Az északi evang. 
templomban igét hirdet Sári 
Imre ref. lelkész. 

fan. 12. A déli ref. temp
lomban prédikál Kalavszky Kál
mán tatabányai ev. lelkész. 

fan. 13. Az északi evang. 
templomban szent beszédet 
mond Galambos Zoltán ref. lel
kész. 

Jan. 14. Összefoglaló és 
befejező istentiszteletet tartanak 
mindegyik komáromi prot. temp
lomban. 

A jan. 8—13-ig tartandó 
istentiszteletekre pontos megje
lenést kérik s a híveket szere
tettel várják az egyházak lel
készei. 

Előfizetési felhivás. 
Mai lapszámunk első 

ez évnegyedben, melyhez 
postautalványt mellékeltünk, 
miért is felkérjük t. vidéki 
olvasóinkat, hogy a csatolt 
postautalvány felhasználásá
val az előfizetési dijat pos
tán, a t. helybeli előfizetőin 
ket pedig, hogy személyesen 
kiadóhivatalunkhoz (Hacker 
Dezső könyvnyomdája 
Komárom, Mussolini-út 23.) 
juttassák el, hogy a lapot 
nb. címükre akadálytalanul 
küldhessük. 

Előfizetési á r a k : 
Egész évre 8 P. 
Fél . 4 P. 
Negyed „ 2 P. 

Hazafias tisztelettel: 
*z Uj Komárommegyei Hírlap 

kiadóhivatala 

35 q teherbírású 
g u m i k e r e k ű 
l o v a s k o c s i 

100 * ' - o s gumikkal eladó. 
Cim : Kellner fuvaros Komárom, 

Qyár-u. 49. sz. 

A k ö z s é g e k v i l lamosí tása 
A MÁK vármegyénkben 10 ujabb községnek szolgáltat 

villamosenergiát. — Bevezetik a villamos illetéket. 

A Magyar Általános Kő
szénbánya a tatabányai erőmű
véből kiinduló 20.000 voltos táv
vezetékéről villamos energiával 
ellátja a következő községeket: 
Tarján, Héreg, Vértcstolna, Tar-
dos, Vértessomló, Várgesztes, Kecs 
kéd, Dad, Bókod, Vértesket hely. 
Ezzel Komárom vármegye Tata
bányától északra és nyugatra 
fekvő községeink villamositás.t 
befejezést nyert. 

Vármegyei viszonylatban 
örvendetes előhaladást jelent :\ 
községek villamosítása kérdésé
ben végzett munka, országos 
vonatkozásban azonban megkell 
állapitanunk, hogy a villamosí
tás üteme nem halad oly mér
tékben, mint azt a kormány be-
beruházási terve annak idején 
előirányozta. 

Az utóbbi öt évben mind
össze 350 községet kapcsoltak 
bele a távvezetékbe: 1935-ben 
44, 1936-ban 16, 1937-ben 77, 

Farsangi naptár. 
Karnevál hercege az 1940-

ik esztendőben gazdag és nivós 
programmal lepi meg Komárom 
közönségét. Az egyesületek ren
dezői egymásután adnak életjelt 
magukról és jelentik, hogy az idei 
báli szezonban pompa és ötlet 
tekintetében egymással nemes 
versenyre kelve olyan táncestélye-
ket rendeznek, melyek örök emlé
kezetűnkben fognak maradni a 
bálok történetében. 

Komáromban mulatságok 
lesznek: 

Január 6. Kat. Nőegyleti 
tea (Tromler). 

Január 7. A Komáromi Pro
testáns Jót. Nőegylet (ó-Komá
rom) teaestje (Dózsa). 

Január 14. Iparoskör (Ó-
Komárom) bálja (Tromler). 

Január 20. Komáromi K a 
ritász egyesületek piknikje(Trom -
ler). 

Január 27. Helyőrségi tiszti 
bál (Tisztikaszinó). 

Bebruár 2. Helyőrségi al
tisztek táncestélye (Tromler). 

Február 3. K F C . tánces
télye (Tromler). 

Február 4. Legényegylet 
bálja (Legényegyleti székház, 
Eötvös-u.) 

Február 6. Evang. Nőegylet 
táncestélye (Tromler). 

Vármegyénkben a követ
kező helyeken: 

Január 6. Tatai Levente 
Egyesület (Hajba-vendéglő). 

Január 7. Az ácsi ref. Ének
kar táncmulatsága (Németh ven
déglő). 

Január 13. Murgács-Beth-
lendy Magyarnóta-hangverseny 
Kurtakeszin (Kultúrház). 

Január 14. Az ácsi róm. 
kat. énekkar táncmulatsága 
(Kiss vendéglő). 

Boldog uj esztendőt k i v i n 

Erdős hirdető iroda 
Budapest, V I . Teréz-körut 35. 

1938 0811,93, 1939-ben 120 köz
séget. Értesülésünk szerint a 
most fenálló előfeltételek mellett 
1940-ben 200 községet lehet 
elektrifikálni, ha azonban az 
iparügyi miniszter tervei végre
hajtásra kerülnek, ezt az ütemet 
lényegesen javítani fogják s né
hány éven belül nem lesz köz
ség Magyarországon villamos
ára m nélkül. 

Varga József iparügyi m i 
niszter már hetek óta foglalko
zik ugyanis az 1931. évi X V I . 
törvényeik!:, az energia törvény 
módosításának kodofikációs 
munkálataival és ezzel egyidő-
ben előkészületek történnek vil
lamosítási illeték bevezetésére. 
Az illetékekből teremtené meg 
az iparügyi kormányzat a ter
vezett villamosítási alapot, amely
ből sor kerülhet a még hátra
levő mintegy 3200 község vi l la
mosítására. 

Színház:. 
Nagy örömünkre szolgált, 

hogy az ünnepnapok alatt kö
zönségünk nagy érdeklődést ta
núsított a színielőadások iránt. 
A délutáni és az esti előadások 
zsúfolásig telt házat hoztak. Saj
nálatos körülmény, hogy vasúti 
menetrendünk a szinpártolás 
szempontjából nagyon is k i fo
gásolható. A vidéknek, a város 
környéke lakosságának a rossz 
vasúti összeköttetés lehetetlenné 
teszi most a színházba járást, 
máskora hangverseny, vagy más. 
kulturigény kielégítését. A hiva
talos köröknek ez ellen óvást 
kell emelni s ha egy változás a 
jelenlegi helyzetre már nem fog 
befolyással b i rn i mégis cselekedni 
kell , hogy a lehetetlen helyzet 
megváltozzék s Komárom tény
leg a vidék kulturközpontja le
hessen. 

A színtársulat igyekezete 
ellen semmi kifogásunk, az elő
adásokon tudásuk javát adták. 
A hiba csak az, hogy — külö
nösen a daljátékok bemutatá
sánál — nem állanak a megfe
lelő erők rendelkezésre, a disz-
letezés tekintetében a kész
let kissé szegényes, hiányzik a 
diszletmester, igy a harminc
ezer lakósu város kulturnivójá-
nak, Komárom közönsége igé
nyének kielégitő előadások alig 
rendezhetők meg. Kár, hogy a 
szinházigazgatóság a komáromi 
sziniszezonra társulatát nem erő
sítette fel . A mulasztást pótlandó 
ajánljuk, hogy hetenkint több 
előadásra budapestineves művé
szeket vendégszerepeltessen, mint 
teszik más városokban a maga
sabb nivón álló stagionette tár
sulatok. Előttünk a győri példa. 

Szombaton a „Meseházas
ság- ment szép sikerrel. Pintér 
Rózsi, Szenes Béla, Szabó Sán
dor értékes alakítást mutattak. 
Vértes Nelly fiatalos üdeségü já 
tékával, Károlyi Judit eleven, 
vidám mozgásával, ügyes táncai

val hatottak. Vértes Károly, 
Arany Kató s a többi szereplő 
is jó operett figurákat mutattak. 

Vasárnap délután a „Me
seházasság" és a „Trafikos Er
zsike" operetteket újították fel 
általános tetszést aratva. 
Este pedig „Tessék szellőztetni" 
nagy sikerű énekes-táncos ope
rett nyújtott teljes szórakozást a 
zsúfolt nézőtérnek. Pintér Rózsi, 
Nagy Erzsi, Károlyi Judit meleg, 
odaadó játékukkal valóságban 
remekeltek s mellettük Szenes 
Sándor, Károlyi János, Bérci Pál 
értékes alakításai és Szabó Sán
dor kacagtató humora varázsolta 
elő a nagy sikert. 

Újév napján „Tommy és 
Társa, Dalol a nyár" operettek 
másodszor is telt házat hoztak. 
Este a könnyű sulyu „Nyitott 
ablak" énekes táncos játék sok 
humora majdnem nevető gör
csöket okozott. 

Kedden a Havasi napsütés 
Hunyadi remekmüve került be
mutatásra kevés számú, de an
nál lelkesebb közönség előtt. A 
darab periig telt házat érdemelt 
volna. Nagy Erzsi Ágnes sze
repében nagyszerű jellemábrá
zoló művészetét, Károlyi János 
dr. Vass szerepében színészi 
intelligenciáját csillogtatta. Vér
tes Nelly, Károlyi Judit, Pintér 
Rózsi, Vértes Károly és a többi 
szereplők mind-mind jók voltak. 

Szerdán délután a fővárosi 
gyermekszínpad kiváló művé
szei a Csipkerózsát adták. Este 
fél házat hozott az Egy bolond 
százat csinál felújítása. Az együt
tes játékát közönségünk sok 
tapssál jutalmazta. 

Csütörtökön „Bors István" 
kitűnő vígjátékot élvezetes elő
adásban adták színészeink. 

Pénteken a Gyertya fénynél 
operett ment szép sikert aratva. 

Jövő heti műsor : 
Jan. 6-án d . u. 4 órakor 

olcsó helyárral Vadvirág operett. 
Este Zimberi zombori szépasz-
szony operett. 

7- én vasárnap d . u . 4 óra
kor olcsó helyárral Zimberi zom
bori szép aszony. Este rendes 
h e l y i r r a l Zimberi zombori szép 
asszony. 

8- án, Noszty jiu esete Tóth 
Marival vígjáték. 

9- én Nyitott ablak vígjáték. 

T T U R U L 
FILMSZÍNHÁZ 
K o m á r o m Kun Miklós-u. 11. 

Telefon 70. 

Január 4-én, csütörtökön és 5-én 
pénteken 1|47, l|29 órakor 

január 6-án, szombaton és 7-én, 
vasárnap l|43, l|45, i|47, l|29-kor 

Karosszék 
Kiegészítés: Felvidéki levél. 

Jan. 8-án hétfőn l|47 és l|29-kor 
Két sláger. 

Szini- iskola 
dráma 

és 

Aranyrablók 
•<... cow-boy f i l m . 



1940. január 6. 

H Í R E K . 
D r . Zsindely Ferenc á l 

lamti tkár panasznapja . D r . 
Zsindely Ferenc miniszterelnök
ségi államtitkár, országgyűlési 
képviselő f. hó 8-án, hétfőn d . 
e. 10 órai kezdettel városunk 
polgármesterének hivatali helyi
ségéhen panasznapot tart. 

Kinevezések. A kormányzó 
a kereskedelem és közlekedésügyi 
minisztérium vezetésével megbí
zott iparügyi miniszter előterjesz
tésére Szegedi József posta-főfel
ügyelőnek a póstahiv. igazgatói 
cimet és jelleget adományozta, 
azoknak a kitűnő szolgálatoknak 
elismeréséül, melyeket köztisz
teletben és szeretetben álló 
postahivatali főnökünk husz év 
alatt a tr ianoni határon végzett. 
— Ugyancsak hazafias rend
kívüli szolgálatait jutalmazta a 
postaigazgatóság Jankovics Ist
ván póstaaltisztnek is, amidőn 
a magyar haza szolgálatában 
végzett értékes munkája elisme
réséül soronkivül póstaszakal-
tisztté léptette elő. A kitünte
tésszámba menő kinevezésekhez 
mi is őszinte szívből gratulálunk. 

Főegyházmegyei hirek. 
D r . Serédi Jusztinián bíboros 
hercegprímás, Kaszás József 
gútai káplánt nagymagyari plé
bánossá nevezte k i és egyben e 
plébánia ideiglenes adminisztrá
lása alól Holczinger Ignác plé
bánost felmentette. Etl István 
budapesti hitoktató gútai káplán 
lett. 

A Komárommegyei H i 
telbank uj igazgatója . A Ko
márommegyei Hitelbank igazga
tósága a megüresedett ügyvezető 
igazgatni állásra meghívta Mer-
sich Armandot, aMagyar Általá
nos Hitelbank győri fiókja egy
kor i nagyképzettségü főtisztvise-
löjét. Mersich Armand Győrből-
különlege8 megbizatással került 
Békéscsabára s feladatának ele
get téve mint a Békéscsabai Ta
karékpénztár Egyesület ügyvezető 
igazgatója sikeresen bonyolitotta 
le a Magyar Általános Takarék 
békéscsabai fiókja beolvasztásá
nak nagy munkáját. A kitűnő 
bankszakférfit Komárom gazda
sági élete bizalommal, szeretet
tel várja, hogy értékes munka
erejével a Baross és a Musso
l in i -uton levő két pétizintézetet 
felvirágoztatása a város és megye 
közgazdasági életében közhasznú 
eredményeket érjen el. 

Tisztibál . Értesültünk, hogy 
a helyőrség tisztikara 1940. ja
nuár hó 27 én tartja az idei évad
ban tiszti bálját a tisztikaszinó 
összes helyiségeiben. Azért a 
Tisztipalota épületében elhe
lyezett moziban az előadá
sok január 24. és 27. között 
szünetelnek. A tisztibál rende
zősége kéri azokat az érdeklő
dőket, akiknek a mult farsangi 
időben bármely okból nem volt 
rendben a meghívójuk, hogy ja
nuár 10-ig valamely tiszti isme
rősük utján forduljanak vitéz 
Sziklay György ezredeshez, mint 
a kaszinó elnökéhez. 

Uj jogi doktor. Turda 
Elek máv. áll. elöljáró szép ké-
szültségü fiát, dr. Turda Eleket a 
budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen jogi doktorrá 
avatták. 

Uj Komárommegyei hírlap. 

Halálozás. Igaz, őszinte 
mély részvéttel adjuk a lesújtó 
gyászhírt, hogy özv. Tomanóczy 
Sándorné szül. Szlukovényi Róza 
folyó 1940. évi január hó 2-án 
hosszas szenvedés és a betegek 
szentségének ájtatos felvétele 
után Komáromban 75 éves 
korában meghalt. A Z el
hunyt nemes lelkű úrasszony 
Komarom egyik régi nemes csa
ládjának ritka becsű, általános 
szeretetnek, nagy köztiszteletnek 
örvendő tagja volt, aki Isten ál
dásában szép életkort megélt 
földi élete folyamán anyai szivé
nek rajongó szeretetével övezte 
családját s a felebaráti megértés 
isteni szikráját hordozva különös 
lelki örömmel istápolta a szegé
nyeket, oltalmazta az árvákat és 
védte a rászorultakat. Megért
hető tehát az az osztatlan mély 
részvét, mely a társadalom min
den rétege körében megnyilvá
nult . A kedves halott hűlt tete
meit január hó 4 én csütörtökön 
délután 3 órakor helyezték örök 
nyugalomra a komáromi róm. 
kat. temető rava'alozójából. Köny-
nyes szemmel álltak a sir körül a 
jótékony nőegyletek képviselői, 
az ismerősök, tisztelők nagy se
rege s még azok is virággal 
árasztották a drága holttestet 
befogadó koporsót és sirt, akik
nek betevő falatra is alig telett. 
A nagy hidegben Koppánmonos-
torról odnvezekeltek a sirhoz 
mind szegények akikkel éle
tében oly jól bánt. Halálát 
kiterjedt rokonsága gyászolja, 
köztük elsősorban szerető gyer
mekei: Tomanóczy József dr. ügy
véd. Tomanóczy Imre, Tomanóczy 
Vilma, Tomanóczy Ödön földbir
tokos, Tomanóczy Tivadar őr-
nagv és Tomanóczy Klára, vala
mint jó testvérei: özv. Vizváry 
Mihályné és Szlukovényi István. 
Áldás emlékére, béke hamvaira ! 

A Komáromban alakított 
mestervizsgáló bizottságok 
elnökének és alelnökeinek k i 
nevezése. A győri keresk. és 
iparkamara elnöke a Komárom
ban alakított mestervizsgáló b i 
zottságok elnökévé Vdrnay Imre 
ker. k ir . ipari főfelügyelőt, alel
nökeivé p e d i g : 1. Az asztalos 
iparban Németh Béla és Fejei 
Géza, 2. a fodrász iparban Hegyi 
Lajos és Fejei Géza, 3. a cipész 
iparban Benkö Lajos és Balogh 
Sándor, 4. a csizmadia iparban 
i f j . Lukovics József és Balogh 
Sándor, 5. a férfi szabó iparban 
Kitzing Márton és Fejei Géza, 
6. a női szabó iparban Preisin-
ger Illés és Fejei Géza, 7. a la
katos iparban Dosztdl Gyula és 
Fejei Géza, 8. a mészáros- és 
hentes iparban pedig Széles 
László és Fejei Gézát 3 év tar
tamára kinevezte. 

Esztergom vármegye uj 
főjegyzője. A belügyminiszter 
Esztergom vármegye főjegyzőjévé 
d r . Tasnddi Beér Gyula minisz
teri titkárt nevezte ki. 

Népművelés Komárom
ban. A komáromi Népművelési 
Bizottság f. hó 9-én rendezi az 
eddig is sikerekkel zárult isme
retterjesztő előadás sorozatát. 
Balogh Sándor gondnok szép 
műsort állított be, ugy, hogy a 
közönségnek a legélvezetesebb 
előadásban lesz része a mostani 
előadáson. 

A komáromi ref. egyház 
(északi) staiisztikája. Az újév 
alkalmából közzétett adatok sze
rint az egyház lélekszáma jelen
tősen gyarapodott a felszabadu
lás utáni első évben. A vissza
térés következtében beköltözött 
magyar tisztviselőkkel s család
tagjaikkal a gyülekezet lélek
száma kb. 4500, ami mintegy 
300—400 főnyi szaporodást je
lent. Az 1939. év népességi sta
tisztikája az egyházban a követ
kező: Született 52 f iu és 43 le
ány, együtt 95, meghalt 94 egyén. 
Házasságot kötött 34 pár. Szó
rnom jelenség, hogy az elhaltak 
közt 11 hathónapon aluli cse
csemő volt, ami 12 százalék 
csecsemőhalandóságnak felel meg 
Az egyház természetes szaporo
dása a születések és áttérések 
révén ez évben 40 lélek volt. 

Sikeres volt a dunaszer
dahelyi varró és kézimunka 
tanfolyam. Dutiaszerdahely köz
ség helyi Népművelési Bizottsága 
által rendezett négy hetes varró 
és kézimunka tanfolyam 1939. 
december 22-én nyert befejezést. 
Megjelent a község elöljárósága 
az érdekelt szülők, Markwath 
Gábor plébános, a gimnázium 
tanári testülete, az elemi iskola 
tanító kara és sok érdeklődő. A 
vármegyei Népművelési Bizottság 
részéről Wiesenbacher József 
népművelési titkár, áll. iskola
felügyelő volt jelen. A tanfolyam 
sikerét mutatja, hogy az érdekel
tek a tanfolyam megismétlését 
kérték. 

Hústalan napok. A. m. 
kir . minisztérium hústalan na
pok tartása tárgyában rendelet
ben foglaltak szerint az egész 
ország területén hétfőn és pén
teken hústalan napot kell tartani, 
kivéve, ha az a Gergely-naptár 
szerinti, vagy nemzeti ünnepre 
esik. Ha valamely községben, 
vagy városban országos-, vagy 
hetivásár, illetve bucsu a hús
talan napra esnék, akkor ott a 
hétfőt, illetve pénteket követő 
másnapon keli hústalan napot 
tartani. A hústalan napokon hust 
és husnemiieket nyers, elkészí
tett vagy bármilyen módon tar
tósított állapotban fogyasztók 
részére árusítani ti los. Vendég
lők, pensiók, kávéházak, kifőzé-
sek korcsmák ezeken a napokon 
hust vagy husnemüeket nem 
szolgálhatnak k i . Nem vonatko
zik a hústalan napokra megálla
pított árusítási és kiszolgálási 
tilalom halra, vadra, belsőré
szekre (nyelv, tüdő, sziv, vese, 
velő, mirigy, máj, vér), hurkára, 
disznósajtra, szalonnára, hájra, 
olvasztott zsírra és tepertőre. 

Olcsóbb lett a levelek 
póstadijszabása Jugoszláviá
ba. A póstavezérigazgatóság 
közli, hogy a magyar és jugosz
láv póstaigazgatás között kötött 
egyezmény alapján 1940. jan. 
1-től kezdve a Magyarországban 
feladott és a jugoszláv király
ságba szóló 20 grammnál nem 
nehezebb levelek dija az eddigi 
40 fillér helyett 32 fillér. A 
többi dij, igy a levelezőlap dija 
változatlan marad. 

Madárgondozás. A hideg, 
hó és fagy dermesztő világában 
gondoljunk kertünk fáinak leg
hűségesebb védelmezőire, kedves 
dalos kis pajtásainkra; a hasz-

I nos éneklő madarainkra, ha azt 

3. oldal 

akarjuk, hogy kertünkben to 
vábbra is betölthessék értékes 
szerepeiket. A madáretetés ná
lunk nagyon hiányos. Sokan 
olyan eleséget raknak a madár
etetőkbe, ami méreg a szegény 
madarak számára; akik kenyér
rel, zsemlyével vagy főtt zöld
séggel etetik a hasznos éneklő 
madarakat, gyilkosaivá válnak 
szegényeknek. Csak olajos mag
vakat: napraforgót, tökmagot, 
diót, törtkukoricát, vagy faggyút, 
szalonnát, apróra vágott süit, 
vagy főtt hust, sajtot stb. sza
bad a madaraknak adni. Kérjük 
az iskolákat, tartsanak erről elő
adást a tanulóifjúságnak. A jó
szívű közönség pedig gondos
kodjék apró barátainkról, hiszen 
a nyár folyamán bőségesen meg
fogják hálálni a rovarirtással. A 
város vezetőségét pedig felkér
jük, hogy a kis madarak szá
mára szalmából készült mene
dékhelyeket készítessen nehogy 
az erős fagyban tönkremenjenek. 

Analfabéta tanfolyamok 
befejezése. A komáromi és a 
tatai analfabéta tanfolyamok I . 
ciklusa befejezést nyert. A ko
máromi analfabéta tanfolyamot 
Uchereczky Géza közs. tanitó, a 
tatai analfabéta tanfolyamot ol
lós Árpád áll. tanitó vezette. A 
tanfolyamok befejező vizsgáján 
megjelent vitéz Szabó István kir . 
tanfelügyelő és Wiesenbacher 
József népművelési titkár, áll. 
iskolafelügyelő. A 25—40 éves 
tanfolyami hallgatók közül töb
ben igen jól megtanultak irni és 
olvasni és igy a társadalom szem
pontjából értékesebb elemmé 
változtak. 

Pénzsegély vetitögép be
s z e r z é s é r e . A vallás és köz
oktatásügyi miniszter a Vár
megyei Népművelési Bizottság 
által felterjesztett kérvényekre 
a következő községek részére 
utalt ki 150-150 P-t vetítőgép 
beszerzésére : Csallóközaranyos, 
Guta, Gadóctelep, Komárom I . 
(Legényegylet) Felsőjányok. 

Népmüvelés Kisbéren. Az 
iskolánkivüli népművelési munka 
Kisbér községben is megkezdő
dött. Az első előadáson Lippay 
Ilona ianitónő a hivatás szere
tetéről beszélt. „Szent Erzsébet 
betege" c. verset szavalta Jak-
sics Erzsébet. „Szent Erzsébet 
ajándéka c. 1 felvonásos előadás 
után „Kassa énekel" c. verset 
Mészáros János zavalta, ének
számokat adott elő Adorján Ilona 
tanítónő. „Ki válik be katoná
nak" c. színjátékot mutatták még 
be a tanulók. A „Nádi veréb..." 
magyar nótával, cigánykisérettel 
ért véget a műsor. 

A közszolgálati alkal
mazottak menetdijkedvezmé-
° y e * györ sopron-ebenfurti 
vasúton. A györ-sopron-eben
furti vasút magyar vonalain a 
tényleges szolgálatban álló és 
nyugdíjas közszolgálati alkal
mazottak, valamint ezek igény
jogosult családtagjai az 1940. 
évben a gyorsmotoron, sebes-, 
személy- és motorvonatokon a 
tényleg használt kocsiosztály
nak megfelelő féláru jeggyel 
utazhatnak épugy, mint a mult 
évben. Ezen menetdijkedvez-
mény a m. kir. államvasutak ál
tal 1940. évre érvényesített és a 
győr-sopron-ebenfurti vasút . k i 
egészítő lap"-jávai ellátott arc-



A kultuszminiszter futballvándordijat alapított 
a középiskolás ifjúság számára. 

Hamun Bálint kultuszmi
niszter Szent László vándordíj 
elnevezéssel labdarugó kupát 
alapított a középiskolák számára. 
Az erről szóló rendeletét kör
levél tormájában eljuttatta a tan
kerületek főigazgatóinak és az 
ország közép- és középfokú is
koláinak igazgatóihoz. 

A körlevél kihangsúlyozza 
azt, hogy a labdarúgás kiválóan 
alkalmas a testi erő és ügyes
ség fejlesztése mellett az össze
tartozás, a bajtársiasság, a küz
dőkedv, és a fegyelmezettség 
erényeinek ápolására is, amiért 
is honvédelmi szempontból el
sőrendű fontossággal bir . 

A körlevél elrendeli, hogy 

képes igazolvány alapján, vagy 
pedig a GySEV által saját vo
nalaira kiadott és az 1940. évre 
érvényesített külön arcképes 
igazolvány alapján vehető igény
be. A kérvényeket, illetve k i m u 
tatásokat legkésőbb 1940. évi 
január hó 20-ig kell a soproni 
üzletigazgatósághoz benyújtani. 

Megváltozott a rádió szü
netjele. A rádió szünetjele ja
nuár 1-én megváltozott Buda
pest I . leadó állomásának a szü
netjele a Rákóczi induló dalla
mának egyik kétütemű része lesz 
tárogatón. Ugyanez lesz a rövid
hullámú állomás szünetjele is. 
Az eddigi szünetjel Budapest I I . 
állomás jelzése marad. 

Uj magyar bélyegek je
lentek meg Újévkor. A Horthy 
Miklós Nemzeti Repülő Alap 
javára 100 százalékos felárral 3 
értékből álló kis sorozatot bo
csát forgalomba a posta. A mű
vészi kivitelű bélyegek 6, 10 és 
20 filléres értékben összesen 72 
fillérért még kaphatók. 

Postai közlemény. A m. 
kir . Postavezérigazgatóság 1940. 
évi január hó elsejétől, a csomag 
házhozkézbesitési átalány diját 
az eddigi 9 pengőről 3 pengőre 
mérsékelte. — A m. kir . posta 
ez uton hivja fel Komárom vá
ros közönségének figyelmét a 
fenti, közönség kényelmét szol
gáló ezen mérsékelt diju postai 
szolgáltatásokra. Bővebb felvi 
lágosítást készségesen nyújt a 
Komárom 1. számú postahivatal 

az ország valamennyi közép- és 
középfokú fiúiskolája megtegye 
a szükséges előkészületeket a 
vándordíjért folyó küzdelemekre. 

A vándordíj hivatalos neve: 
„A m. kir. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Szent László vá-
dordija". A kupa 350 pengő ér
tékű 46 cm. magas bronzszobor 
s azt háromszori egymásutáni, 
vagy ötszöri, sorrendhez nem 
kötött győzelemmel lehet meg
nyerni. 

A vándordíj küzdelmeit 
évente egyszer rendezi meg a 
Kisok., mégpedig kiesési rend
szerrel. A mérkőzések nevezési 
határideje február 15. 

„Felvilágositási" (2. számú ab
lak) osztálya. Komárom 4. számú 
hivatalnál akirendeltség vezetője. 

20 1. űrtartalmú, 
nikkelezett, fekvőhengeres 

S Z Ó d a V Í Z g é p (5 éves) 
500 üveggel, kompletten felszerelve 

jutányos áron e l a d ó . 
Érdeklődni lehet C S I B A LAJOSNÁL 
Ferenc József rakpart 16. Hajós Otthon. 

M. kir. rendőrség komáromi kapitány-
sága. 

Szám 150-51.1939. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

A m. kir. rendőrség komáromi 
kapitánysága nyilvános versenytárgya
lást hirdet a rendőrörszemélyzet hasz
nálatában levő 25 drb. bekecs, 2 drb. 
köpeny, 7 drb. zubbony, 2 drb. pan
tallónadrág és 10 drb. csizmanadrág 
javítási munkálataira, melyeken rész
ben szőrmét és részben szövet anya
got kell javítani. 

A munkálatok legkésőbb 1940. 
évi február hó 24-én déli 12 óráig be-
fejezendök. 

Az ajánlatokat a rendőrkapitány
ság házi pénztárába (D-Komárom, Mus-
solini-u. 36. sz . 1. em.) 1940 évi január 
15-én délelőtt 12 óráig kell benyújtani. 

A szűcs és szabó munkálatokra 
külön-külön ajánlatok nyújtandók be. 

A bekecsek szőrme javításához 
szükséges anyagokat vállalkozó adja. 

A bekecsek, köpenyek, zubbonyok, 
pantallónadrágok és csizmanadrágok 
javításához szükséges posztóanyagokat 
a kapitányság a selejtezett készletből 
vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

Az ajánlat beadásra bővebb fel
világosítást a hivatal ad. 

Komárom, 1939. évi dec. 30. 
A kapitányság vezetője: 

Dr. Murakeözy 
m. kir. rendőrtanácsos. 

9 Valódi angol férfi és női szövetek minden " 
féle prémek, ezüstrókák, boák, 

bundák, 
kabátok, 

2 kosztümök ! 
és ruhák I 

a legszebb kivitelben, legolcsóbban szerezhetők be | 

Eredeti párisi 
modellek! Csonka Zsigmond 

A szűcsmunkát 

Fazekas Lajos női divattermében 
8 Z Ő k S t e r K o m á r o m , K l a p k a t é r 9. i 

Komárommegyei Hitelbank R. T . 
Komárom, Baross-utca 7. 

Szerződéses viszonyban 

Telefon 94. 

a Magyar Általános Hitelbankkal Budapesten. 
Fiók: KOMÁROMUJVÁROS. 
Telefon 26 Mussolini-ut 16. 

A bank működése kiter jed 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 b e l - és külföldre. — Külföldi pénzek 
beváltása mindenkor a hivatalos napi árfolyamon. 

8 
Fonciére Általános Biztosí tó Intézet 

K o m á r o m m e g y e i f ö ü g y n ö k s é g e . 

Orion 
Standard 
Philips s t b. 

rádió készülékek 
á l l a n d ó a n 
raktáron 

H a c k e r é s N e u f e l d 
vi l lany- , rádió- és műszaki szaküzletében 
KOMÁROM, NÁDOR-U. 2 1 . Telefon 58. 

Rádió javitó műhely! — Villanyszerelés és minden szakmai javítást 
legolcsóbban vállalunk. 18 

C O R S O 
étterem és söröző 

Komáromujvárosban, 
Mussol ini-ut 13. 

Gyönyörű kerthelyiség, moder
nül berendezett éttermek és sö
röző helyiségek. — Elsőrendű 
ételek. — Kitűnő i talok.— Mér
sékelt polgári árak. — Menü
rendszer. — Gondos kiszolgálás. 
- Havi étkezőknek kedvezmény. 

Cigányzene. — Társasebédek és 
összejövetelek legalkalmasabb 
helye. 

M . kir . rendőrség komáromi ka
pitányságának. 

Szám : 813111-1939. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 

A m. kir . rendőrség ko
máromi kapitánysága nyilvános 
versenytárgyalást hirdet a kapi
tányság állományában lévő 4 
drb. kincstári hátaslónak 1940. 
évi január hó 18-tól, június hó 
végéig szükséges 26 q 40 kg. 
elsőrendű zab és 26 q 40 kg. 
elsőrendű széna megvételére. 

Az ajánlatokat a rendőr
kapitányság házi pénztárába 
(D.-Komárom, Mussolini-ut 36. 
sz. I . em.) 1940. évi január hó 
8-án délelőtt 12 óráig kell be
nyújtani. 

Az ajánlat beadására bő
vebb felvilágosítást a hivatal ad. 

Komárom, 1939. évi dec. 
hó 30-án. 

A kapitányság vezetője: 
Dr. Murakeözy 

m. kir. rendőrtanácsos. 

Mint a „Magyar" Fűszerpaprika 
Nagykereskedők Szövetkezetének" 
Komáromban és környékén egyet
len nagybani eladásra jogosított 
tagja ezúton is tudatom, hogy 

p a p r i k a ü z l e t e m e t , 
kizárólag nagybani eladásra K o m i 
r o m b a n , N á d o r - u t c a 21. s z á m 
alatt megnyitot tam. 

Raktáron tartok valódi szegedi, 
kalocsai és érsekújvári paprikát 
minden minőségben, államilag ólom
zárolva. Araim a törvényesen meg
állapított legolcsóbb nagykereske
dői árak. 

P r á g a y J á n o s 
fűszerpaprika nagykereskedő, 
a Magyar Füszerpaprikanagy-
kereskedök Szövetkezete, Sze

ged elosztó telepe. 

Mindennemű vágó eszköz köszörülését 
készséggel vállalom. 

Sollingeni acéláruk nagy választékban. 
Korcsolyák szakszerű, homorú köszö

rülését jutányosán eszközlöm 

L É V A I F E R E N C 
késműves és 
m ű k ö s z ö r ű s mester 

K o m á r o m , Duna-utca 4. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 

könyvnyomdájában Komárom, 

Mussol ini-ut 23. 

Felelős vezető: Hacker Dezső. 


