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Megjelenik nnnden szombaton. || Kéziratokat nem adunk vissza. 

parancsoló erejének m i n 
denki rendelje alá magát — 
mondotta Jaross A n d o r m i 
niszter vasárnapi nagy be
szédében. Európának n y u g 
talan napjaiban soha nem 
volt nagyobb szükség a 
teljes összefogásra és össze
olvadásra, mint ma. 

Sajnos, még ma is érez
hetjük, hogy osztályokra ta
gozódik a magyar társada
lom. Az osztály beiiek, a tár
sadalom egyedei pedig j o b 
bára saját dolga ikkal , egyéni 
életükkel, különálló érdeke
ikkel törődnek és keveset a 
magyar egyetemes sorssal, a 
jövővel. Sokan nem tudnak, 
nem akarnak belekapcsolódni 
a nemzet közösségébe, kü
lönösen akkor nem, ha a 
közzel szemben az egyén
nek, osztálynak áldozatot is 
kel l hoznia. Hiányzik az ér
dekközösség, hiányzik a ma
gyar társadalom együttérzése, 
a közszellem együttaka|§sa, 
hogy erkölcsi, anyagi javak
ban is alárendelve érezze 
magát az egyén, az osztály 
a köznek, az egyetemes ma
gyar életnek. 

A nagy magyar célok 
szolgálatában a nemzeti ösz-
szeforrás és összeolvadás 
teljes egységének kialakulá
sára bántó továbbá, hogy 
még m i n d i g vannak, akik kü
lönállónak érzik az egyes 
magyar területrészeket kü
lönbséget tesznek magyar és 
magyar között és gyűléseken, 
pol i t ika i és gazdasági életben, 
kul tur vonatkozásban, s m i n 

den téren szeretnek válasz
vonalat húzni a tr ianoni 
csonk és a fölszabadult ré
szek közé, éket akarnak 
verni a Dunán innen rekedt 
magyar és a Dunán túlra 
szorult magyar közé, ható
sági intézkedésben, hivatalos 
rendelkezésekben, nyilvános 
felszólalásokban, lapközi 
megnyilatkozásokban, magán 
beszélgetésekben élesen 
szembe állifják egymással 
a magyar és magyar élet
viszonyait. 

Magyar "testvei cjm ! Ért
sük meg végre, hogy az 
egyéni szempontoknak, az 
osztályérdekeknek, a tr ianoni 
balsors életviszonyaiból ma
radt sok keserűségnek nem 
lehet szétválasztó ereje a nagy 

magyar éietközösségben. A 
ktshitüséget, a gyengeséget 
dobjuk félre, hogy lelkese
déssel, áldozatos lélekkel 
tudjunk beolvadni a feltétel 
nélküli magyar sorsközös
ségbe. Szűnjön meg közöt
tünk végre minden erőltetett 
különbségtevés, történjen 
ez a közélet terén vagy a 
magán életviszonyainkban. 

A k i a közös magyar 
sorsért, a boldogabb ma
gyar jövőért dolgozik, fára
dozik, az nem ismerhet kü
lönbséget magyar és magyar 
között. M i n d e n gondolatot , 
megnyilatkozást, cselekede
tet csak egy tudat, egyféle 
szellemiség irányithatja: M a 
gyar testvér, itt élned, vagy 
halnod k e l l ! 

Komárom vármegye tör
vényhalósági bizottsága rendkí
vüli közgyűlését folyó évi ja
nuár hó 16-án délelőtt 10 óra
kor a vármegyei székház átala
kítása következtében a Kultúr
palota dísztermében tartotta 
Nagy Nándor főispán elnöklé
sével. A tárgysorozat egyetlen 
pontja : a vámszedési jog ké
relmezése a vármegye vissza
csatolt részein fekvő hajó és 
vasútállomásokra nézve —, igen 
kis érdeklődést keltett, a bizott
sági tagok feltűnő gyér szám
ban jelentek meg. 

Napirend előtt kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg főis
pánunk a közelmúltban elhunyt 
Vitausek Károly nyug. vármegyei 
tiszti főügyészről, indítványát a 
emlékét a közgyűlés jegyző
könyvében örökítette meg, em
lékének néhány perces felállás
sal áldozott. 

A közgyűlés egyetlen tár
gyát vitéz Hunyady László vm- i 
főjegyző ismertette. Részletesen 
feltárta az inditóokokat, melyek 
a vármegyét arra késztették, 
hogy a vámszedési jogot a Duna 
baíparti részre is megszerezze. 
Jelentette, hogy a vasút és ha
jóállomáshoz vezető utak kiépí
tése, fenntartása, — ami igen 
fontos gazdaérdek —, a várme
gye kötelessége. Sajnos anyagi 
eszközei nincsenek vármegyénk
nek, hogy ezen kötelességének 
megfelelhesen, pedig 30 vasúti 
és 4 hajóállomáshoz vezető 
összesen több mint 1200 km. 
hosszú ut cca 200.000 pengő 
költségkeretet kivan. Ez a súlyos 
teher kényeszeriti alispánunkat, 
hogy vámszedési jogot kérjen 
a keresk. minisztertől. Különben 
is az egész országban, a vár
megye jobbparti részen is ér
vényben van a vániszedés, m e 

lyet a Máv. és a MFTR. pénz
tárai hajtanak be a bruttó jö 
vedelem 10 százalékáért. A ter
vezet szerint a vámszedés alá 
eső szállítmányokat 5 csoport
ban adóztatnák meg. 

I . osztályba vették a tö
megárukat (agyag, kő ásványok, 
cement, szén, cukorrépa, mű
trágya stb.) Vám q-ként 06 f i l l . 
lenne. 

I I . osztályba feldolgozott 
anyagokat (gyapjú, toll , nád, 
deszka, faszén, élő és levágott 
állatok, tej, gabona, dohány, 
bor, stb.) díjtétele q-ként 10 f i l l . 

I I I . osztályba kész gyárt
mányokat (benzin, keményítő, 
fűszer, szesz, déligyümölcs stb.) 
Díjtétele q-ként 15 fillér. 

IV. osztályba darab és ipari 
árukat (bútorok, szobrok stb,) 
Díjtétele q-ként 20 fillér. 

V. osztályba értéktárgyakat 
fényűzési cikkeket vettek, (arany, 
ezüst, illatszer stb.) Díjtétel 
q-ként 30 fillér. 

Razgha Károly th. bizott
sági tag, a kisalföldi mezőgaz
dasági Kamara elnöke szólt a 
kérdéshez. Nem ajánja elfoga
dásra a tervezetet, amely csak 
ujabb teher tételt jelent a felvi
déki kisgazdák számára. A húsz
éves elnyomatásban tönkretett 
kisgazdatársadalmat ma is sulyt-
ják oly terhek, melyeket az 
anyaországban nem éreznek. A 
beteg és szociális biztosítás és 
más téren a külön, a magasabb 
kirovásokat nem akarják levenni 
a kisgazda válláról. Elismeri 
hogy az utak rendbetartása 
nagy költséggel jár, fedezetről 
gondoskodni kell, azért a vám-
szedéshez elvben hozzájárul de 
csak az esetben, ha az I . osz
tályú díjtétel 6 fillér helyett 4 
fillérben, a I I . osztályét 10 fillér 
helyett 6 fillérben állapítják meg. 

A főispán tájékoztató és a 
főszámvevő, az államépitészeti 
főnök, főügyész szakszerű hoz
zászólása után Ács Lajos bizott
sági tag elszomorodva látja, 
hogy az egyesítés után még 
mindig külön elbírálás alá esik 
a felszabadult rész életviszonya 

I 
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 
11-es sz. ü z l e t é b e n 

Szövetkezet 
Komárom. Mussolini út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

A magyar közösség 

Vámszedési jogot kér a vármegye 
a visszacsatolt részein fekvő hajó és vasútállomásokra nézve. 
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Ide menjen, ha 
jó bútort akar. kJ 

W 

az anyaországbeli állapotoknál. 
Kéri a törvényhatóságot, hogy 
a megyei ügykezelésben, minden 
kérdés elbírálásánál ne legyen 
különbség a két területrész kö
zött. Siüiijék m t g végre a Duna 
válaszfal lenni s ezért a szoros 
egységért tudjunk szó nélkül ál
dozatot is hozni, mint tette Ko-
mároin-ujváros lakossága, midőn 
pótadóját 50-ról 100 százalékra 
emelték fel. 

Patzenhoffer Herbert és Ku-
rucz István felszólalása után v i 
téz Hunyady László vm.- i főjegyző 
az előadói javaslatot kéri elfo
gadni a következő módosítással: 

répaszelet után nem szá
molható el vámdij, 

az I . csoporiban nem 6, 
hanem 5 fillér, 

a I I . csoportban pedig 10 
fillér helyett 8 fillér legyen a 
vámdij mm-ként. 

A módosított javaslatot 
Razgha Károly kamarai elnök 
is magáévá tette, indítványát 
visszavonta, mire a közgyűlés 
egyhangúlag hozzájárult a vám-
szedési jog kérelmezéséhez. 

A rendkívüli közgyűlés d. e. 
11 órakor ért véget. 

Tisztibál Komáromban. 

Kimagasló, az idény leg
nagyobb társadalmi eseményé-
nak ígérkezik a komáromi he
lyőrség tisztikarának táncestélye, 
tiszti bálja, melyet folyó hó 27-én 
szombaton esle 10 órai kezdet
tel rendeznek meg Komáromban. 
Nagyban folynak már az előké
születek a bál sikere érdekében. 
A helyőrség tisztikara vitéz Fe~ 
ketehalmy-Czeidner Ferenc tá
bornokkal az élen, valamint a 
rendezőbizottság vitéz Sziklai 
György és dr. Temessy Béla 
ezredesek irányítása mellett most 
dolgozza ki a nagyszabású est 
részleteit. A Jókai-mozgó e hé
ten hétfőtől előadást nem tart
hat, mert a helyiség, mely kü
lönben a tisztikaszinó nagyterme, 
a bál előkelő közönsége ren
delkezésére fog állani. E célból 
a termet művészi hozzáértéssel 
fogják feldíszíteni és pazar tü
neményes világítással szerelik 
fel . A bál hatásossága — a 
nagyszabású előkészületeket te
kintve — előre veti árnyékát. A 
hangulat magyaros és vigadá-
sosságáról a tisztikar, a katona
zene és a cigányzenekar fog 
gondoskodni. Mint értesülünk a 
bálnyitó táncot neves költőnk, 
Borka Géza és a felszabadult 
részek közkedvelt zene- és dal
szerző, dr. Mihola Gyuszi ez 
alkalomra ir t nótájára fogják 
ropni a párok. t\ meghívókat 

még csak most küldi szét a 
rendezőbizottság. Meghívó vitéz 
Szikla? György ezredesnél, a 
tisztikaszinó elnökénél valamely 
tiszt utján igényelhető. A tiszti
bál iránt már is hatalmas nagy 
érdeklődés tapasztalható. A p o l 
gári társadalom előkelőségei 
nemcsak a városból, a megyéből 
hanem a szomszéd vármegyék
ből is lázasan készülnek az es
télyié. Megállapíthatjuk, hogy a 
komáromi tiszti bál nemcsak a 
polgári és katonai társadalom 
összeölelkezése, hanem a Felső-
Dunántúl és Csallóköz vezető 
rétegeinek találkozó és örökké 
emlékezetes estje lesz. 

Hazafias kötelességünk, 
hogy minden eshetőségre résen 
álljunk. A férfiakat, ha ugy 
hozza a sors fegyverbe állitják, 
a nőket egyéb szolgálatok el
végzésére kötelezik. Minden fel
adat elvégzésére azonban előre 
fel kell készülni, mert tudás 
nélkül csak növelnénk a bajt. 

A Magyar Vörös-Kereszt 
Egylet 1940. január 22 i kez
dettel házibetegápolási tanfolya
mot rendez. 

Hölgyek- Asszonyok és Leá
nyok — jelentkezzünk ! 

Az idő lövid — tehát leg 
később vasárnap délig a Zár
dában (Szent Imre-utca). Felvi 
lágositást ott adnak. 

C Q R S O 

étterem és söröző 
Komárom ú jvárosban, 

Mussolini ut 13. 
Gyönyörű kerthelyiség, moder
nül berendezett éttermek és sö
röző helyiségek. — Elsőrendű 
ételek. — Kitűnő italok. — Mér
sékelt polgári árak. — Menü
rendszer. — Gondos kiszolgálás. 
— Havi étkezőknek kedvezmény. 
Cigányzene. — Társasebédek és 
összejövetelek legalkalmasabb 
helye. 

T U R U L 
F I L M S Z Í N H Á Z 
K o m á r o m Kun Miklós-u. 11. 

Telefon 70. 

Január 20-án szombaton 
és 22 én hétfőn l|47, l|29 órakor 

január 21-én, vasárnap 
i|43, l|45, i|47, i|29-kor 

Hans Járay világfilmje 

A Kirchfeldi pap. 
És Magyar világhiradó. 

Jan. 24-én szerdán és 25 én 
csütörtökön l|47 és l|29-kor 

MICKEY ROONEY szép filmje 

A tizenhatévesek 
és 

Stan-Pan. 
Szenzációs uj hírek a nyugati 
országokból a Fox híradóban. 

A l a p y G á s p á r t 
egyhangúlag újra elnökévé választotta a 
Komárom-újvárosi róm. kat. egyházközség. 

Alakuló és tisztújító köz
gyűlést tartott a komárom-ujvá-
rosi róm. kat. egyházközség kép
viselőtestülete folyó hó 15-én hét
főn a zárdaiskola külön termé
ben. 

Az alakuló közgyűlést Su-
rányi Ferenc c. api t , esp. plé
bános, egyházközségi elnök nyi 
totta meg. Elnöki bevezető be
szédében a Katolikus Akció idei 
jelszavára: Világiak Krisztus 
gárdájába !, hivta fel a figyelmet 
s hatásos lelkes szavakkal arra 
buzdította a képviselőtestület tag
jait s azokon keresztül minden 
katolikus egyháztagot, hogy be
csületbeli kötelességének tekintse 
felekezete ügyéért tehetsége sze
rint síkra szállni. A szabálysze
rűen megválasztott tagokból álló 
egyházközség képviselőtestületét 
megalakultnak jelentelte ki s a 
tisztújítást elrendelte. 

Mielőtt a világi elnök S7e-
mélyére vonatkozóan az elnöklő 
apát és esperes plébános javas
latot tehetett volna, a képviselő
testület tagjai egyhangú lelkese
déssel Alapy Gáspár m. kir. 
kormányfőtanácsos, polgármes
tert, az egyházközség érdemekben 
gazdag, eddigi elnökét éljenezte 
s követelte az elnöki székbe. 

Küldöttség hívta a terembe 
Alapy Gáspár egyházközségi 
újonnan megválasztott elnököt, 
akit a terembeléptekor melegen 
ünnepeltek. 

Az egyházközség nevében 
Surányi Ferenc, c. apát, esperes 
plébános üdvözölte elnöktársát, 
aki 1923. június 23 óta világi 
elnöke, alapja alapitója, j ó 
tevő vezére volt egyházközségé
nek. A jelenlegi lelkes egyhangú 
választás a mérhetetlen szeretet
nek, az igaz tiszteletnek az 
őszinte hálának kifejezője 
azért a kimagasló munkáért, 
amelyet az egyházközség életé
ben a plébánia szervezése, a 
zárda, fiúiskola, templomépítés, 
a hitélet elmélyítése és a világi 
apostolkodás terén végzett. Kérte, 

hogy jóindulatával, értékes mun
kájával továbbra is ajándékozza 
meg az egyházközséget. 

Meghatva, könnyes szemek
kel mondott Alapy Gáspár kö
szönetet a megtisztelő bizalom
ért. Programot nem adok, soha 
sem adtam — mondotta —. E l 
végeztem a munkát, amelyre 
hivtak engem. Vannak még fel
adatok, melyek befejezésre vár
nak. Elnöki székemben ezeket 
szeretném megoldva látni s az
tán nyugodtan adom át helye
met a jövő emberének, hogy uj 
erő uj célkitűzéssel vigye előre 
az egyházközség ügyeit. E h 
hez a munkához Isten áldását 
és a képviselőtestület tagjainak 
támogatását kérte. 

Taps, éljenzés és 8zünni 
nem akaró ovációval köszöntöt
ték Alapy Gáspárt, mint az egy
házközség örökös elnökét. 

Surányi Ferenc c. apát, 
esperes plébános előterjesztésé
ben megválasztotta a képviselő
testület a tisztikarát és a tanács 
tagjait, majd a Katolikus Akció 
szakosztályainak tagjait. A vá-
lasztásaok megejtése után az 
egyházközség képviselőtestüle
tének tagjaitól vette k i az előirt 
esküt. 

Végül Pathó Gyula igaz-
gató-tanitó indítványával kap
csolatban foglalkozott a kép
viselőtestület az iskolák fűtési 
viszonyaival. Tekintve, hogy az 
ujonan épült fiúiskola falai nem 
száradtak k i , igen nedvesek, a 
tantermek levegője életveszélye
sen egészségtelenek, miért is a 
fiúiskolát a közegészségügyi ha
tóság bizonytalan időre bezárta, 
a leányiskolát meg a szénhiány 
miatt zárva kell tartani, az egy
házközség elnöksége jószivü 
adományok utján igyekszik az 
előirányzott szénmennyiségen fe
lül legkevesebb 150—2U0 q 
szénhez ju tn i , hogy a rendkívüli 
helyzetben megkívánt fülési kö
telezettségének eleget tehessen 

Komárom mint iskolaváros. 
Komárom fellendülésének 

útját a történelem jelölte meg. 
így lett a fekvésben, a vasúti és 
vízi utakban rejlő roppant lehe
tőségeinek természetes kihaszná
lásával Komárom az ország első 
várerőditménye, nagy katonavá
ros, ipari és kereskedelmi góc
pont. 

Tovább fejlődése azonban 
hirtelen megakadt. Csak a világ
háborút megelőző két évtized
ben Domány János polgármes
tersége alatt indult meg egy 
városfejlesztési uj irány s köz
épületek emelésével, közmüvek 
létesítésével, gyárak alapításával 
igyekeztek a szebb jövőre hiva
tott várost maradiságából k i 
emelni. 

Ez a fejlődési irány azon
ban egyoldalú volt. Sajnos nem, 
vagy későn ismertük fel azt, 
hogy Komárom a magyar vidék 

egyik legjelentősebb kulturvárosa 
s a várost, hogy nagy élethiva
tását betöltse, a katonaváros je l 
legének fenntartásával két irány
ba : gyári és kulturfejlődés irá
nyába kell vezetni. Ennek késői 
felismerése okozta, hogy a re-
foimátus főiskola, melynek 1796-
ban emelt szép épülete, a K o l 
légium, ma is meg van s egy
házi célokat szolgál, elkerült 
Komáromból s vele Pápáé lett 
a ref. főgimnázium és teológia. 
Helyzetünk, multunk, kultú
ránk hiába nyújtották a legszebb 
kilátásokat, valami hiányzott 
bennünk, a város vezetőségében 
s nemcsak uj intézményt nem 
tudtunk szerezni, de elvesztettük 
az értékes örökséget is. Velünk 
szenrben Győr, Esztergom, Szé
kesfehérvár, Pápa fokozatosan 
emelkedtek az iskolaváros jelle
gükben. 

Hölgyek - jelentkezzünk! 



A husz év szenvedésekkel 
telt napjai sokra megtanítottak 
bennünket. Mindkét városrész
ben rájöMünk, hogy a gazdasági 
fellendülést jelentékenyen befo
lyásolják az iskolák s mellette a 
városnak a kultúráját, szellemi 
életét viszik hathatósan előbbre, 
azonkívül pedig — mi a leg
főbb — magyar nemzeti öncélu-
ságunk elérésében alapvető tám
pontul szolgálnak. Ez okozta, 
hogy a cseh megszállás alatt álló 
határváros a bencés főgimnázi
umával, az áll. polg . leány-, a 
községi polgári fiúiskolájával, a 
községi elemi fiu és leány, a r. 
kat. elemi f iu (Majláth) és leány 
(Zárda) iskolájával a magyarság 
erős vára lett, a gazdasági iskola 
jávai pedig Csallóköz kultúráját 
az átlagon messze felül emelte, 
végül a parancsoló szükséglet 
két uj intézményt: a ref. (koe-
dukaciós) és a róm. kat. férfi -
tanítóképzőt életre keltette. Saj
nos az utóbbi tanügyi intézmény 
a felszabadulás után beszüntette 
működését, miután az országban 
ma elegendő férfitanitóképző áll 
rendelkezésre. Dunajobbparti vá
rosrészben hasonlóak a tapaszta
latok. A város hatalmas fejlődésé
vel párhuzamosan Alapy Gáspár 
m. kir . kormányfőtanácsos polgár
mester egy pillanatra sem szűnt 
meg figyelmen kívül hagyni az 
iskolák nemzetalkotó, városfej
lesztő fontos szerepét s ennek 
tulajdonitható, hogy ma áll az 
áll. polg . f iu és leány iskola, a 
róm. kat. elemi f i u , valamint 
leány (zárda) és a ref. elemi is 
kola. S nem felejtendő el, hogy 
állandóan napirenden szerepelt 
a szép fejlődést elért városrész
ben a főgimnázium létesítésének 
kérdése is. 

Az iskoláink a felszabadu
lás után javarészt megmaradtak. 
Megszűntek természetesen a szlo
vák iskolák, (polgári és elemi), a 
feleslegessé vált róm. kat. taní
tóképző és — ami fájdalmasan 
érintett — helviség hiánya miatt 
itt hagyott bennünket az áll. sü
ketnéma intézet. A gazdasági is
kolánk jellege is megváltozott. A 
vigasztaló itt azonban az, hogy 
iskolajellegének megváltoztatása 
sem gátolja, hogy tovább is i t t 
végezze áldásos működését. 

Komárom jobb jövőjének alap
ját megvetni csak céltudatos mun
kával lehetséges. Ennek szolgá
latában a tapasztalatok alapján 
mos már határozott állást kell 
foglalnunk az irányban is, hogy 
Komáromot iskolavárossá fej
lesszük. A munkát pedig azon
nal meg kell kezdeni, mert meg
állást a fejlődés u t j i nem ismer, 
különben lemaradunk. 

Első teendő : a leánygim
názium, liceum felállítása. A ben
cés főgimnázium egyelőre koe-
dukációs maradt, vagyis leány
tanulókat is vesznek fel. Helye
sebb volna és égetően sürgős 
azonban, ha a leányok számára 
külön főgimnázium, vagy leány-
liceum szereztetnék. Azzal a ben
cés főgimnázium zsúfoltsága is 
megszűnne. 

Szó van református főgim
názium létesítéséről is. A terv 
megvalósulását indokol ja: körül
belül 250 ezer felszabadult re
formátus lélek, van akikből adódó 
tanulóifjúságnak Komárom, mint 
iegjobb fekvésű város nyújtana 

a legolcsóbb tanulási lehetőséget. 
Az elvesztett süketnéma i n 

tézet kárpótlásul sürgősen szor
galmazhatjuk a felső kereske
delmi fiu és leányiskolák felállí
tását. A magyar ifjúság érdeklő
dése manapság mindinkább a 
kereskedelmi pályák felé fordul , 
tehát a kereskedelmi iskoláknak 
jövőjük van. Komárom s nagyki
terjedésű környéke ifjai kényte
lenek ma Győrbe, vagy távolabbi 
városba menni, hogy tanulmá
nyaikat elvégezhessék. 

Gazdasági meglevő isko 
Iánkat, mely békeévekben az 
ország első ilynemű intézménye 
volt, ne engedjük leépíteni, ha
nem tovább fejlesztve, régi ní
vójára emelni szorgalmazuk. Mint 
ipari gócpont, ipari és más köz
gazdasági közép és fe l sőfokú 
tanintézetek létesítésével nag>ban 
elősegítenénk annak a nemzet
építő kulturmozgalomnak a meg
valósítását, melyet kormányza
tunk hirdet. 

Jókai, Klapka, Péczely, 
Beöthy városának minden köve 
a magyar nemzeti történelem 
szellemét sugározza ki magából, 
a k i k itt tanulnak, azok az ifjak 
önkéntelenül is ezt az éltető 
nemzeti szellemet szívják be 
magukba s viszik szerteszét az 
országba s mindenütt Komárom 
javára kamatoztatják. Az uj város
vezetőségtől a város gazdasági 
életének felkarolását és mellette 
kulturfejlödésének rugalmasságát, 
határozott tettrekészségét várjuk. 
Legyen tehát rajta minden döntő 
tényező, hogy Komárom igazi 
iskolaváros legyen. 

Farsangi naptár. 
Komáromban mulatságok 

lesznek : 
Január 20. Komáromi Ka

ritász és a Szoc. Miss. Társ. 
piknik je(Tromler) . 

Január 20. Fiedler lengyár 
Tűzoltóság táncmulatság (Újvá
ros Ipartestület). 

Január 27. Helyőrségi tiszti 
bál (Tisztikaszinó). 

Február 2. Helyőrségi al 
tisztek táncestélye (Tromler ) . 

Február 3 KFC Újváros 
jelmezestélye (újvárosi ipartes
tület). 

Február 3. KFC. tánces
télye (Tromler) . 

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

Február 6. Evang. Nőegylet 
táncestélye (Tromler). 

Vármegyénkben a követ
kező helyeken: 

Január 20. Az ácsi Ref. 
Ifjúsági Egyesületek táncmulat
sága (Németh vendéglő). 

Január 28. Az ácsi Iparos
kör Iparos bálja (Nagyvendéglő). 

Február 4. A Dunaalmási 
Ref. Énekkar táncmulatsága (Nép
ház)^ 

Ó-Komáromi K F C . Bál. 
40 éves fennállásának évforduló
ját ünnepli ez évben a derék 
football egyesületünk, a KFC. 
Ez alkalommal az idei farsangi 
táncestélyét a megszokott kere
ten felülmúlva igyekszik meg
rendezni. A rendezőség Tromler 
Miklós dr . és Végh Dezső fő
rendezőkkel lázas munkát vé
geznek. 

S z í n h á z . 
A sziniidény ötödik hete az 

operett sikerek jegyében zajlott 
le. Komárom publikuma valami 
egész merev magatartást tanúsít 
a prózai előadásokkal szemben. 
Pedig ezek mindig szebbek, i ro
dalmi értékübbek, müvésziebbek. 
A rideg magatartásna pedig nem 
a színészek, a művészetük, az 
előadások az okai, hanem kizá
rólag a közönség szellemisége, 
melyet máról holnapra megja
vítani nem lehet. Mindenesetre 
iparkodni kell, és arra törekedni 
hogy a prózai darabok is nép
szerűségre tegyenek szert. 

A héten több repriz ment. 
A szereplők, mint a premieren, 
lelküket öntötték az előadásokba. 
A közönség még sem volt elég 
hálás a sok igyekezetért. Al ig 
fél házat találtunk egy-egy este. 

Nagyobb látogatottságnak 
örvendett Szabó Sándor operett
jének bemutatója. Népszerű tán
cos komikusunk ez alkalommal 
nem csak színjátszásával, hanem 
mint színműíró és zeneszerző is 
meghódította a közöséget. „Ki 
lesz a férjem" 3 felvonásos ope
rettjével sok derűt szerzett. A 
kedves zenéjü sok humorral fű
szerezett darabnak nagy sikere 
volt . A szereplők szívvel-lélekkel 
játszották meg szerepüket. Vér
tes Nellyt a szerelmes melegség 
fűtötte, Szabó csak ugy sugár
zott a nótáktól. A többi szerep
lők is dicséretet érdemelnek, A 
táncoknak frenetikus hatásuk 
volt, többször ismételni kellett. 
Premierben ment még hétfőn a 
„Feleség" cimü 3 felvonásos 
színmű. A szereplők őszinte sze
retettel szolgálták az előadások 
meleg sikerét, a kapott sok tap
sot megérdemelték. 

Jövő heti műsor : 
Január 20-án, 21-én d. u. 

4 és este, Ki gyereke vagyok én? 
bohózat 3 felvonásban. 

Január 22-én Tessék szel
lőztetni. Ketten egy jeggyel. 

Január 23-án ketten egy 
jeggyel Ki lesz a férjem ? operett. 

Január 24-én Legyen ugy, 
mint régen volt. Operett 3 fel
vonásban. Ketten egy jeggyel. 

HÍREK. 
Kemenes ülés kitünte

tése. A kormányzó a miniszter
elnök előterjesztésére Kemenes 
Illés tankerületi főigazgatónak a 
közoktatás terén szerzett érde
mei elismeréséül a magyar ér
demrend középkeresztjét adomá
nyozta. A kiváló tehetségű ben
cés-tanár magas kitüntetése Ko
máromban is nagy örömet kel
tett. Az ünneplésben mi, Komá
romiak is részt kérünk, hisz a 
kitüntetett igen közel férkőzött 
szivünkhöz, még abból az idő
ből, midőn Komáromban kezdte 
meg tanári működését. Városunk
indult el nemes hivatásu nagy 
utja, hogy felfelé ivelő pályáján 
az értékes és kiváló munkájával 
élete mai szép állomására ér
kezzék, őszinte szivei köszönt
jük a szép kitüntetés alkalmából. 

Kitüntetés. A kormányzó 
megengedte, hogy vitéz Hu-
nyady László vármegyei főjegyző, 

a Vitézi Rend érdekében kifej
tett önzetlen, hazafias és ered
ményes működéséért legfelsőbb 
elismerése tudtul adassék. A 
Signum Laudis koronás bronz
jelvényét ünnepélyes keretek 
között vitéz Saly Iván ny. m. 
kir . ezredes, a Vármegyei V i 
tézi Székkapitánya nyújtotta át 
Nagy Nándor főispán, Reviczky 
István alispán, vitéz^/Ar/a/György 
ezredes vezetésével a vármegye 
vitézeinek küldöttsége és más 
előkelőségek jelenlétében. A k i 
tüntetés alkalmával mi is szere
tettel üdvözöljük az ünnepeltet. 

Piknik. A testvéri ölelke
zés legszebb példáját látjuk ab
ban a közös munkában, melyet 
a Szoc. Misszió Társulat és a 
Katolikus Karitász végeznek a 
január 20-án, szombaton este 6 
órakor a Tromler-féle szálló 
pazarul díszített nagytermében 
megtartandó Piknik rendezésé
nek sikere érdekében. A két 
városrész társadalmának talál
kozása lesz az est, a siker tehát 
nem maradhat el. 

Kitüntetés. Az Országos 
Testnevelési Tanács vitéz Pataky 
Sándor kántortanító bokodi la
kost a Levente intézmény felvi
rágzása érdekében kifejtett buzgó 
és eredményes munkásságáért a 
bronz testnevelési éremmel tün
tette k i . A 15 éven át jó szlogá-
latot teljesítő levente főoktatónak 
a művészi bronz plakettet és 
oklevelet a vármegye főispánjá
nak megbízásából dr. Kálmán 
Rudolf főszolgabíró ünnepélyes 
keretek között adta át Bókodon. 

Halálozás. Egy hü, igaz 
nemesmagyarszivszünt meg do
bogni január hó 10-én. Szabó 
Kálmán ny. főszolgabíró életé
nek 66 ik évében rövid szenve
dés után elhunyt. A Felvidék 
egyik törhetetlen vágású, kemény 
magyarja tért Istenéhez, hogy a 
visszatérés rövid ideig tartó 
öröme után az Ur zsámolyánál 
könyörögjön a magyar igazság 
végső diadaláért. Halálát szerető 
hitvese : Reidner Valéria és gyer
mekei dr. Szabó T ibor főorvos 
és dr. Szabó Gábor v. fogalmazó 
gyászolják. Nagy részvét mellett 
január 12-én temették el. 

A M a g y a r Asszonyok 
Nemzeti Szövetségének komá
romi csoportja január 21-én d. 
u . 5 órakor kulturdélutánt ren
dez, magas színvonalú műsorral. 
A kulturdélutánt dr. Csiky Já -
nosné országos alelnök vezeti 
be. Navratilné Hegedűs Rózsi 
Jókairól tart előadást. Tasnády 
Ilona, a Nemzeti Színház tagja 
szaval. Kossányi József költő 
verseiből ad elő. Lisznyai Szabó 
Gábor zeneszerző s zongoramű
vész egy Rachmaninov szerze
ményt, valamint Kodály „Háry 
János"-ából a Toborzót játsza. 
Komáromi Kacz Rózsi táncmű
vésznő egy magyar táncot vala
mint L iszt : „Liebestraum"-ját 
adja elő és Kreszné Sztojanovits 
Lily hangversenyénekesnő mű
sora : Koudela: Ébredj Uram 
(az előadónak ajánlva). Kodály : 
a) csitári hegyek alatt, b) Kocsi, 
szekér. Lisznyai Szabó : a) Ta
vaszi szél, b) Alant megyén a 
felhő. Demény : Szerettelek Té 
ged. Strauss Richárd : a) ígéret 
szép szó, b) Holnap, c) Cecília. 
Pucc in i : Tosca imája. A kultur-



1940. január 20. 

délutánra meghívókat nem bo-
esájtott ki a rendezőség. Jegyek 
csütörtök délutántól kezdve vált
hatók a Vavra-cukrászdában. 
Felülfizetéseket a jótékonycélra 
való tekintettel szívesen fogad a 
rendezőség. 

Az OTBA kötelékébe tar
tozók iskolás gyermekeinek 
érdekében. Az OTBA tagjainak 
megnövekedett létszámára való 
tekintettel a Magyar iskolasza
natórium egyesület svábhegyi 
iskolaszanatóriumában lefoglalt 
ágyhelyek számát 50-re emelte 
fel. Felvétetnek gyenge, vérsze
gény, megerősítésre szoruló, be
tegségre hajlamos, szivgyenge 
és további orvosi kezelést, vagy 
felügyeletet igénylő elemi-, kö
zép-, kereskedelmi iskolai és 
tanitóképezdei f i u - és leánynö
vendékek. A szentgotthárdi tüdő
gyógyintézetbe pedig a tüdő
beteg iskolás gyermekek utal
hatók be. OTBÁ tagok felvilá
gosításért a komáromi kir . tan
felügyelőséghez fordulhatnak, 
vagy pedig a Magyar Iskolasza
natórium Egyesülethez Budapest 
VI I I . Sándor-u. 26. 

Vitézavatás Komárom
ban. Megemlékeztünk arról, 
hogy a felszabadult Komárom 
első vitézévé Lovász Ferenc sza
bómestert avatták. Most az öreg-
Komárom városban január 11-én 
ismét avattak vitézt Lendvai 
(Langsádl) János szabómester 
személyében, akitől vitéz saliSű/y 
István ny. ezredes, a vármegyei 
Vitézi Szék kapitánya ünnepé
lyes keretek között,vette ki a 
vitézi esküt. A világháború hős 
katonáját, a megszállás bátor, 
kemény magyarját mi is szeretet
tel köszöntjük. 

Bajtársi összejövetel. A 
volt 12-ik közös gyalogezred 
Bajtársi Szövetség Komáromi 
Csoportja legutóbb tartott össze
jövetelén elhatározta, hogy ez 
évben az első bajtársi össze
jövetelt, január hó 20-án (szom
baton) este fél 9 órai kez
dettel Bangha bajtárs vendéglő-
jéban (Magyar-u.) tartja. A meg
beszélendő tárgyak fontosságára 
tekintettel minden bajtárs meg
jelenését kéri az elnökség. 

Soroztak Komáromban. 
Talán csak a békeidőkben volt 
oly lelkes ünnepi hangulat so
rozás napján, mint az elmúlt 

héten a Klapka-téren, a Nádor
utcán, Megye-utcán abból az a l 
kalmából, hogy a Városházán az 
elmaradott katonakötelesek állot
tak a sorozóbizottság elé. Nagy 
volt az öröm azok részéről, akik 
beváltak. Menten előkerítették a 
pántlikákat s a kalapra, gomb
lyukba, a kocsikra lovak szerszá
maira, pillanatok alatt nemzetiszí
nű szalagok kerültek, hogy hirdes
sék a világnak: „katona-ujonc-
okkal lett gazdagabb a magyar 
haza. A rendkívüli idők előre 
vetik árnyékukat s minden jó 
magyar érzi ma, hogy el kell 
menni katonának. . . Al ig egy
két szomorú arc marad ott a 
városház folyosóján, akiknek 
társai aztán halkan dudorászták: 
„Zsindelyezik a kaszárnya elejét" 
Ez a sorozás reményteljessé tett 
mindenkit, mert érezni lehetett 
ily lelkesedés mellett a haza 
sorsát veszély soha nem érheti. 

Az általános kereseti, 
jövedelem és vagyonadó be
vallása. A városi adóhivatal 
felhívja a keresi, jövedelem és 
vagyonadó bevallásra kötelezett 
adózókat, hogy adóbevallásukat 
január hó végéig adják be. Fel
világosítást a városi adóhivatal ad. 

Az országgyűlési kép
viselő választók névjegyzéké
nek kiigazítása. A város pol 
gármestere felhívja mindazokat, 
akik a megkívánt kort elérték a 
választójogosultsághoz, f. é. jan. 
hó 31 ig (Városháza, Klapka-tér 
I I . em.) a névjegyzékbe való fel
vételi kérelmüket élőszóval vagy 
írásban lehet előterjeszteni. 

Árverési hirdetmény. 
63811939. sz. Lakszakállas 

község (Komárom vm.) 1280 
kat. holdat tevő vadászterületé
nek vadászuti jogát 1940. jeb-
ruár 20. d. e. 11 órakor a köz
ségházán tartandó nyilvános ár
verésen 1940. augusztus 1-én 
kezdődő 10 egymásután követ
kező évre a legtöbbet Ígérőnek 
bérbeadja. Kikiáltási ár 100 
pengő, bánatpénz 20 pengő. Vad
állomány : nyul, fogoly, kevés 
fácán, vadkacsa, vadlúd. Az ár
verési feltételek a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők a község
házán, illetve 1 P. előzetes be
küldése ellenében sokszorosított 
példányt küldünk. Tétényi Ernő 
h. jegyző, Bajcsy Antal b'uó. P. H. 

I Valódi angol férfi és női szövetek minden '* 
féle prémek, ezüstrókák, boák, 

bundák, 
kabátok, 

kosztümök • 
és ruhák 

a legszebb kivitelben, legolcsóbban szerezhetők be 

Eredeti párisi 
modellek ! 

A szücstnunkát 
Fazekas Lajos 

szűcsmester 
készíti. 

Csonka Zsigmond 
női d i v a t t e r m é b e n 

K o m á r o m , K l a p k a t é r 9. 

c 

Komárommegyei Hitelbank R. T . 
K o m á r o m , B a r o s s - u t c a 7. T e l e f o n 94. 

Szerződéses viszonyban 

a Magyar Általános Hitelbankkal Eudapesten. 
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. 

Fonciére Általános Biztositó Intézet 
8 Komáronimegyei főügynöksége. 

Árverési h i rdetmény. 
637|1939. sz. Szilas község 

(Komárommegye) 1230 kat. ho ld
nyi vadászterületének vadászati 
iogút 1940. február 22-én d. e. 
11 órakor Lakszakállas község
házán tartandó nyilvános árveré
sen 1940. augusztus 1-töl 10 
egymásután következő évre a 
legtöbbet Ígérőnek bérbeadja. 
Kikiáltási ár 75 pengő, bánat
pénz 30 pengő. Vadállomány: 
nyul, fogoly, fácán (kevés), vad
kacsa, vadlúd. Az árverési felté
telek a községházén a hivatalos 
idő alatt megtekinthetők, illetve 
1 P. beküldése ellenében sok
szorosított példányt küldünk. 
Tétényi Ernő h. jegyző, Végli 
Kálmán bíró. P. H . 

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/o-os gumikkal eladó. 

Cím : Kellner fuvaros Komárom, 
Gyár-u. 49. sz. 

Kérje mindenütt 
lapunkat. 

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 
k é s m ű v e s é s 

m ű k ö s z ö r ű s mester 

K o m á r o m , Duna-utca 4. 

Előfizetőinkhez! Eddig küldött 
lapszámaink megtartásával T. 
Címet előfizetőink sorába vettük 
és kérjük, hogy az előfizetési 
dijat postautalványon mielőbb 
beküldeni szíveskedjék. La[ unk 
további fejlesztése csak ugy 
áll módunkban, h a T . Előfizetőink 
pártolják, támogatják lapunkat. 
Teljes tisztelettel az Uj Komárom-
megyei Hírlap kiadóhivatala. 

Felelős kindó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussol ini-ut 23. 

Felelős vezető: Hacker Dezsfik 

A komáromujvárosi k i r . járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

4771; 1939. tk . szám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 

Kir . Kincstár végrehajtatónak 
Wagner István és neje és i f j . Kosta 
András végrehajtást szenvedők ellen 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
85 és 54 pengő tőkekövetelés és j á 
rulékai behajtása végett az Ács köz
ségben fekvő, s az ácsi 2672 sz. telek
könyvi betétben A f 1—2 sor 4983, 
4934 hrszámu Erdő a Rugaszkodó dű
lőben Szöllö u . o. ingatlanoknak i f j . 
Rosta A n d i ás nevén álló illetőségére 
756 P 90 f. kikiáltási árban, az ácsi 
26G4 számú telekkönyvi betétben 
A I 5 sor 4987 hrszámu Szántó a 
Rugaszkodó dűlőben ingatlannak i f j . 
Rosta András nevén álló illetőségére 
1068 P 50 f. kikiáltási árban — és az 
1920. 36. tc. 76. § . 2. bek.-ben foglalt 
jogszabályok o l ta lma alatt , végül az 
ácsi 736. számú tkvi betétben Wagner 
István és neje Semsei Erzsébet nevén 
álló A f 1. sor 809. hrszámu Ház a 
698. sz. a. udvarral a Beltelekben i n 
gatlanra 1050 P. kikiáltási árban elren
delte. — Az árverés nem érinti az 
ácsi 2672. sz t t k v i betétben C 2. sorsz. 
a. özv. Rosta Andrásné sz. Varga Ju 
lianna javára bekebelezett kikötményi 
jogot és nem érinti az ácsi 2664. sz. 
t k v i betétben C 3. sorsz. a. u . a j a 
vára bekebelezett kikötményi jogot. 

Az árverést 1940. évi m á r c i u s hó 
8. n a p j á n d é l e l ő t t 9 ó r a k o r Ács 
községházánál fogják megtartani . 

Az árverés alá kerülő ingatlanok 
közül az ácsi 736. sz. t k v i betétben 
foglalt ingatlant a kikiáltási ár felénél, 
az ácsi 2672. számú t k v i betétben fog
lalt illetőségeket pedig, ha az árverést 

a Komáromi Koronabank r t . kéri 
a kikiáltási ár 2j3-ánál, 

ha a Kir . Kincstár kéri, 1089 P 19 
f.-nél, ha vagyonbukott Neubrunn A r 
túr csődtömege kéri, 16 í9 P. 04 f-nél, 
ha Gerő Márton kéri, 1707 P. 09-nél , 

az ácsi 2664 sz. t k v i betétben f o g 
lalt illetőségeket ha a Komáromi K o 
ronabank kéri, a kikiáltási ár 23 -ná l , 
ha a K i r . Kincstár kéri, 1089 P 19 f-nél, 
ha vagyonbukott Neubrunn Ármin csőd
tömege kéri, 1658 P 54 f.-nél, ha Gerő 
Márton kéri, 1707 P 09 f-nél alacso
nyabb áron eladni nem lehet. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 
o/o-a, amelyet a magasabb ígéret ugyan
annyi o/0-ára kell kiegészíteni. 

Komárom, 1939. évi november 
hó 15 D r . Jánossy sk. k i r járásbiró. 

P- H A kiadmány hiteléül 

Csabafi Imre kezelő. 


