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T e r m é k é r t é k e s í t é s . 
A magyar élet minden 

vonatkozásában, évről-évre, 
a magyar föld termésének 
bő vagy szük eredményei
hez igazodik. Természetes, 
hogy gazdatársadalmunk ne
hezen várta már, hogy ez 
évben is megjelenjék a ter-
mésértékesitési rendelet, a 
mely voltaképpen alapja 
egész nemzetgazdaságunk
nak. 

A kormány most meg
jelent rendelete természete
sen ez idén is határozott 
szabályok közé fogta az el-
rőrendü gabonafélék, a buza, 
a rozs, a kétszeres és a zab 
forgalombahozatalát. A kor
mányrendelet, amely a hiva
talos lap vasárnapi számá
ban jelent meg, a buza árát 
huszonhárom pengőben álla
pította meg, mig a rozs ára 
19 pengővel, a zab 20 pengő 
70 fillérrel indul és a keres
kedők és a malmok csak uj 
jogosítvány alapján vásárol
hatnak. 

A kormány rendelkezése 
figyelemmel van az általános 
nemzetközi helyzetre és f i 
gyelemmel van arra, hogy 
Magyarország ez évi mag
termése, a kemény tél és az 
azt követő természeti csa
pások következtében nem 
váltotta be az 1940. évi ter
méshez fűzött várakozásokat. 
De figyelemmel van az ag
rártársadalom érdekei mel
lett a nagy magyar közösség 
érdekeire is, éppen azért a 
termésértékesitési rendelet 
igyekezett megtalálni azt a jó 
középutat, amely 'harmóniát 

teremt a termelő és a fo
gyasztó érdekei között. 

Az uj termésértékesitési 
rendelet minden vonatkozás
ban szem előtt tartja a szo
ciális szükségleteket. Kiemel
kedő rendelkezése, hogy a 
megvételre felajánlott búzát, 
rozsot, kétszerest vagy za
bot az arra rendelt szervek, 
tehát a Futura és a Futura 
bizományosai kötelesek meg
venni. Az árak a mult évi 
áralakulásnak megfelelően 
ezidén is emelkedőek és a 
megszabott árak nyugati ha
tárállomásra, Budapestre, 
dunai állomásokra, Szolnokra 
és attól délrefekvő tiszai ál
lomásokra, tizenöttonás va
súti kocsikba, illetve uszályba 
rakva értendők. A termelő 
érdekeit védi az az intézke
dés, amelynek értelmében a 
buza minimális ára bármely 
feladó állomáson a rögzített 
árnál 1.50 pengővel alacso
nyabb nem lehet. Gondos
kodás történt a minőség ér
tékelésére is, amennyiben a 
minőségi felár métermázsán
ként 50 fillér. 

A termelő és fogyasztó 
társadalom egyként meg
nyugvással veszi tudomásul 
az uj termésértékesitési ren
delet ama megállapítását, 
hogy továbbeladás céljaira 
csak a Futura és annak b i 
zományosai, valamint azok a 
kereskedők vásárolhatják 
meg a terményeket, akiket a 
kereskedelemügyi és közle
kedésügyi miniszter a föld-
mivelésügyi miniszterrel e-
gyetértve feljogosít. Ma nehéz 

időket élünk, fel kell készül
nünk minden eshetőségre és 
ez a rendelet számol minden 
eshetőséggel. A készletgaz
dálkodás céljainak megfele
lően tehát a termelők és a 
feljogosított vásárlók a kész
leteket bejelenteni tartoznak, 
a malmok pedig évi szük
ségletük egytizenketted ré
szét állandóan készletben 
kötelesek tartani. Az viszont 
önként értődik, hogy a ren
delet szigorú szankciókkal 
tiltja el a búzának takarmá
nyozási vagy szeszfőzési cé
lokra felhasználását. 

A kenyérmagvak iránt 
ma világszerte nagy az ér
deklődés. Majdnem ott ál
lunk, legalább is európai vo
natkozásban, hogy a keres

let meghaladja a kínálatot, 
éppen ezért van nagy jelen
tőségű egyensúlyozó szerepe 
a magyar kormányzat min
den irányban gondoskodó 
rendelkezésének, mely gátat 
vet mindenféle méltánytalan
ságnak. A termelő megkapja 
egész évi munkájának tisz
tességes ellenértékét s a fo
gyasztó biztosítva van afelől, 
hogy a háborús viszonyok 
ellenére sem szökhetik fel 
megfizethetetlen magasságba 
a nélkülözhetetlen kenyér
magvak ára. Szociális és 
gazdasági szempontokat elé
gít ki a kormány legújabb 
rendelete, amely biztosítja a 
magyar gazdasági élet za
vartalanságát. 

A Vörös Kereszt szervezése Komárommegyében. 
Irta : Király József országgyűlési képviselő, 

a Vörös Kereszt komárommegyei s városi megbízottja. 

Ha valamikor, akkor a je
len idegfeszítő napjaiban minden 
ember, de szorosabban véve 
minden igaz magyar ember át
érzi a Vörös Kereszt mozgalom 
nagy fontosságát. Kereszt az 
isteni jóság, a kollektív emberi 
összetartás, a vörös szín az 
embertársért kiontott vér, a lán
goló szeretet külső jele. A belső 
tartalom pedig nem más, mint 
a szeretet, mely nélkül tulajdon
képpen az emberi élet sivárrá, 
nyomorulttá, öröm- és mosoly* 
talanná válik, ahol nem akad 
olyan sem, aki a vérző sebet 
bekösse, a csapzott verejtékes 
homlokot megsimítsa, a csörge
dező könnyeket felszárítsa. 

A szeretetre szükség van s 
lesz mindenkor, mert nem fe-
feledhetjük az örök keresztény 
tanítás nagy Mesterének szavait: 
4- A szeretet soha meg nem 

szűnik ( I . Kor. 13, 8 ) — vagy 
az örök figyelmeztető szót: — 
Ha szeretetem nincsen, semmi 
vagyok ( I . Kor. 13. 2). 

E keresztény elv minden
kor érvényben is volt, soha 
meg nem szűnt, csak talán az 
emberek szeme homályosodott 
el s kellett jönnie egy mozga
lomnak, amely ismét ujabb fé
nyességében tárta az emberek 
elé a szeretet gyakorlását ép oly 
időkben, amikor talán az em
beri harag, bosszú, gyűlölet végzi 
nagy aratását. 

A mult század közepe tá
ján vették észre a szeretet sza
vát megértő apostoli lelkek, 
hogy szeretetre még akkor is 
szükség van, amikor önvédelem
ből, vagy bármily más nagy ok
ból országok mérik össze nagy 
erőiket, talán egész világrészre 
szóló nagy háborúkban. Addig 

Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

a Felsődunántúli 
11-es sz. ü z l e t é b e n 

V á s á r o l j u n k 

H A N G Y A Szövetkezet 
Komárom, Mussolini-út 19. 

f§5 Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

ELŐFIZETÉSI ÁR 
Egész évre 8 P. Negyedévre 2 P. 
Félévre 4 P. Egyes szám ára 20 fül. 

Megjelenik minden szombaton. 

Felelős szerkesztő: 
P A T H Ó GYULA 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komarom, Mussolini-ut 23. Telefon 4T1 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 



Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. to 

00 

is voltak mindig apostoli lelkek, 
akik a sebesült s magával tehe
tetlen ellenségben is az ember
társat látták s megértették az 
írás egyik legemberibb, legköl-
tőibb, legvonzóbb példabeszédét, 
az irgalmas szamaritánusról szóló 
tanítást, ahol nem vizsgálja az 
emberi jó sziv a tehetetlen, se
gítségre szoruló embertársnak 
sem származását, sem rangját, 
sem anyagi helyzetét, hanem azt 
hogy egy embsr segítségre szo
rul és Isten képét látva benne, 
hatékonyan segítségére is siet, 
minden fontoskodás, vizsgálódás 
minden aggodalmaskodás és ké-
sedelmeskedés nélkül. 

Ez a hatékony keresztény 
szeretet. Ezt akarta a Vörös 
Kereszt mozgalom szervezett 
utakon érvényre juttatni az egész 
világon. Ezért alakult meg 1864-
ben a Genfi Egyezményben szer
vezett módon a Vörös Kereszt 
mozgalom. 

A magyar sziv nagy sze
retete közismert az egész vilá
gon. Amikor a nagy európai 
mozgalom hire eljutott a Duna-
Tisza tájára, itt már nagyban 
virágzott a segíteni akaró szere
tet. Elég arra mutatnunk, hogy 
Szent István korában Gizella 
királyasszony körUI nagyasszo
nyaink a magyar szeretet ápolá
sát szolgálták, Boldog Margit 
betegápolásra szentelte királyi 
életéi, hogy a tatárjárás nyomo
rultjainak enyhítse sok szenve
dését, Szent Erzsébetben az egész 
művelt keresztény világ csodálja 
a hatékony magyar szeretet vér
piros rózsáját. A mohácsi vész 
után Perényiné Kaniztai Dorottya 
nemes alakja, mint valami égi 
tünemény szervezi és rendezi 
20.000 halott és sebesült elszál
lítását és emberies gondozását. 
Kossuth Lajos nővére, az áldo
zatos magyar özvegy: Meszlé-
nyiné Kossuth Zsuzsanna mint 
az összes magyar kórházak fel
ügyelője 72 kórházat szervez és 
a vérző honvédek ezreit ápolja 
hűséges magyar nagyasszonya
inkkal és leányasszonyainkkal. 

Majd a boszniai okkupáció-
val járó háborús gondok közben 
Tisza Kálmán felesége, Degen-
Jeld-Schomburg Ilona kezdemé
nyezi a Központi Segélyző Nő
egylet megalakítását, mely tulaj
donképen a jelenlegi Vörös Ke
reszt Egylet Őse, mert ebből ala
kult át a Vörös Kereszt Egylet. 

A magyarok bálványozott 
nagyasszonya, Erzsébet királyné 
védőszárnyai alá vette a moz
galmat és hatvan évvel ezelőtt, 
1880. május 10-én maga is meg
jelent a feledhetetlenül hatalmas 
közgyűlésen. Hamarosan bekap
csolódott a mozgalom a Nem

zetközi Vörös Kereszt Bizottság 
vezetése alatt álló nagy európai, 
sőt világmozgalomba s azóta 
csodálatos szép eredményekkel 
bironyitotta, hogy ha valahol, 
akkor a magyar szivekben meg
értésre talált a keresztény szere
tet sürgető, segitő szava. 

A nagy világháborúban 
1922 kisebb nagyobb vöröske
resztes kisegítő kórházat tartott 
fenn 116.000 ággyal, 1400 hiva
tásos ápolónőt küldött a harc
térre, az országban 10.000 ön
kéntes ápolónővel gondozta a 
sebesülteket s hadifogoly missió
kat, majd átvételi állomásokat 
szervezett. Annyira áldozatos 
munka volt.hogy szinte felemész
tette minden anyagi erőit. 

Kormányzó Urunk, majd a 
Főméltóságu Asszony pártfogása 
mellett egyre jobban bontogatta 
szárnyát a földretepert ország
ban is a szeretet mozgalma. 
Egyre több Vörös Kereszt egy
let, fiók kezdte működését, ifjú
sági fiókok toborozták a jövő 
magyar generációt zászlajuk alá. 

A kormányzó ur és a köz
ponti választmány bizalmából 
1932-ben vitéz Simon Elemér dr. 
mint elnök veszi át a Magyar 
Vörös Kereszt mozgalomnak erő-
sebb társadalmi megszervezését. 
Fáradhatatlan segítőtársaival: 
vitéz Guilleaum Árpád alelnök, 
főgondnokkal.D/vítov/ Rezső köz
ponti igazgatóval sikerül a nagy 
fáradságot igénylő társadalmi 
szervezést annyira a magyar szi
vek fontos ügyévé tenni, hogy 
ma már több mint 10.000 kép
zett ápolónő, az egészségügyi 
tanfolyamokon pedig közel 100 
ezer magyar testvér nyert kikép
zést és áll készen arra, hogy 
akár háború, akár valamily ne
héz körülmények közt segítsé
gére siessen, s ami a legfonto
sabb : szakképzetten embertár
sának. Ma már 25 vármegyei és 
65 városi vöröskereszt választ
mány, közel 600 fiókegylet fogja 
össze az ország társadalmát az 
áldásos Vörös Kereszt jele alatt. 
Az ifjúsági mozgalom is sok 
ígéretet nyújt, ha nézzük, hogy 
az 1938)39. iskolai évben 1727 
iskolában 2837 csoportban 
150 047 kis magyar fogott össze, 
hogy becsületes, egymáson segí
teni akaró igaz magyarrá neve
lődjön. 

Ha a fenti biztató és lelke
sítő számokat nézzük, akkor 
kissé összeszorul a szivünk an
nak láttára, hogy a magyarsá
gában, szociális érzékében nem 
utolsó helyen álló Komáromme
gyében jelenleg még csak 5 he
lyen van a Vörös Keresztnek 
szervezett fiókegylcte. Viszont 
vigasztal bennünket az a tudat, 
hogy ha nincs is meg a szerve
zet, de megvan a szeretet. 

A kegyetlen sors minket le
tépett hazánk testétől. A nehéz 
rabság idején is éreztük a ma
gyar szeretet parancsoló szavát. 
Igyekeztünk is segiteni magyar 
embertársainkon. Viszont bizo
nyosaggodalommal néztük, hogy 
a cseh körök által annyira sür
getett és támogatott cseh Vörös 
Kereszt mozgalom elsősorban a 
cseh érdekeket szolgálta. Ezért 
inkább csak az iskola-szerve
zésre, vagy pedig a tűzoltó tes
tületekkel kapcsolatban hatalmi 

szóra alakult meg a megszállott 
részeken több helyütt a Cseh
szlovák Vörös Kereszt fiókja. 
Tudtuk azonban a kötelességün
ket, hogy a nehéz sorsban egy
máson segiteni kell. 

A Vörös Kereszt legfőbb 
védnöke, Kormányzó Urunk, de 
hisszük, hogy a bennünk élő 
magyar szeretet is kívánja és 
sürgeti, hogy ősi Komárom me
gyében is mielőbb virágzó V ö -
I Ö S Kereszt mozgalom hintse 
áldásait. 

Kormányzó Urunk e sorok 
szerény iróját nevezte ki a vár
megye és az ősi város területére 
Vörös Kereszt megbízottá, mely 
bizalmat azzal a lángoló meg
győződéssel vállaltam, hogy 
szolgálatot tehetek a magyar 
szeretetnek s abban a tudatban, 
hogy él a magyar szivekben a 
szeretet és a tenni akarás. 

Örömmel látjuk, hogy a 
vármegye főispánja, Nagy Nán
dor, valamint Reviczky István 
alispán az összes vezető körök
kel, az egyházi, katonai, polgári 
hatóságok, a nép tanítói mind 
telve megértéssel már régóta 
sürgették is a Vörös Kereszt 
szervezetnek kiépítését. 

A Központ látva a nagy 
megye lakosságának sürgető sze
retetét, mérlegelve a jelen napok 
sürgető parancsát, felhívásokat, 
taggyüjtő iveket küldött minden 
jegyzőség székhelyére. A főjegyző 
uraknak cimére küldötte a köz
pont, mert bár méltányolja, hogy 
a jegyző urak mennyire tul van
nak munkával terhelve, mégis 
tudja, hogy a lelkük magyar 
szeretete megérti, hogy csakis 
az ő útjukon lehel a leggyor
sabban megindítani a szervez
kedést, ők ismerik legjobban a 
községekvezetőköreit s ők tudják 
leggyorsabban összehívni, meg
alakítani a Vörös Kereszt moz
galomban bizonyára nagy szám
mal részt venni kivánó magyar 
testvéreket. A vármegye 75 jegy-
zőségébe mentek szét a felhívá
sok és felkérések s reméljük, 
hogy augusztus közepéig min
denhonnan be is érkeznek a 
megalakulásról szóló jegyzőköny
vek s azok alapján díszes gyű
lés keretében megalakulhat a 
vármegyei választmány törvényes 
szervezete is. 

Az ősi Komárom városában 
is megindul hamarosan a moz
galom s itt a Vörös Kereszt régi 
buzgó harcosai, két lelkes ma
gyar nagyasszony : báró Malco-
mes Gyuláné és vitéz Gothay 
Béláné, a komáromi katonai ál-
lomásparancsnok-ezredes neje 
fogják szervezni a lelkes női 
gárdát, mely hivatva lesz a vá
rosi Vörös Kereszt mozgalmat 
oly mértékben kiépíteni, hogy 
az díszére válik majdan nem
csak a vármegyének, de az egész 
országnak is. 

Tájékoztatásul még annyit 
meg kell jegyeznünk, hogy nem 
kivan nagy anyagi áldozatot a 
tagoktól a Vörös Kereszt Egylet. 
Az alapszabályok szerint alapító 
tagsági díj egyszersmindenkorra: 
50 P, rendes tagsági d í j : vagy 
egyszersmindenkorra 20 pengő, 
vagy évenkint legalább 1 pengő. 
Ebből látható, hogy a legmél
tányosabban állapították meg a 
tagsági dijat s inkább az össze-

tartozandóság, az eszme tartalma, 
a szeretet lelkesítő kapcsolata, a 
megpróbáltatásokra való felké
szültség, az emberi segiteni aka
rás szelleme a fontos. 

Reméljük, hogy minden 
igaz magyar megérti a hivó ma
gyar szót és segítünk egymáson, 
hogy Isten is megsegítsen ben
nünket ! 

Erdélyiek gyűlése 
Komáromban. 

Erdélyből Komárom szab. 
kir . városba elszármazottak f. 
évi augusztus hó 6-án a Köz
ponti szálló kistermében kölcsö
nös megismerkedésük végett 
összegyűltek. A szép számban 
megjelent erdélyieket albisi Ele
kes Imre vármegyei gazdasági 
főfelügyelő köszöntötte és emlé
kezetükbe idézte azokat a szo
morú körülményeket, melyek kö
zött szűkebb hazájukat, Erdélyt 
el kellett hagyniok. Köszönetet 
mondott a vendégszerető otthont 
nyújtó Komárom városának és 
megemlékezett arról, hogy több 
mint 20 évi megszállás alatt 
soha egy percig sem felejtették 
el az erdélyiek szűkebb hazájuk 
iránti szeretetüket és nem aludt 
ki leikükből a hazavágyódás égö 
tüze. Ez adott erőt a fokozot
tabb munkára, amelynek része 
volt abban, hogy a mai időkben 
már komoly reményünk lehet 
Erdély visszaszerzésére. Vitéz 
Hunyadi László dr. vármegyei 
főjegyző az összefogás szüksé
gességére hivta fel a megjelen
tek figyelmét és figyelmeztette 
őket, hogy érdekeik istápolása 
végett célszerű lenne, ha gyak
rabban összejönnének, részben 
a kölcsönös barátság ápolása, 
részben egymás megsegítése vé
gett. Hinléder Fels Jenő dr. vár
megyei tiszti főügyész buzdító 
szavakkal fordult a megjelentek
hez és figyelmeztette őket, hogy 
a visszakerülő Erdélyben minden 
őrhelyet magyaroknak kell elfog
lalni és e tekintetben szükség 
lesz a Komáromban élő erdélyiek 
munkaerejére is. — A szép és 
maradandó emlékű estet emlé
kezetessé tette, hogy a megjelen
tek társadalmi állásra való tekin
tet nélkül őszinte barátsággal a 
többszöri viszontlátás reményé-
nyében búcsúztak el egymástól. 
Komárom vármegye és Komárom 
szab. kir. város területén közel 
600 Erdélyből elszármazott ma
gyar él. Legközelebbi összejöve
telüket szeptember hó első felében 
tartják. 

CORSO 
étterem és söröző 

Komáromu 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. 
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A H I D A S O K . 
(Jegyzetek a komáromi Erzsébet-hid hőskorából.) 

III. 

1940. augusztus 10. 

A megszállás után elkövet
kező hetekben aztán különös 
baj a hiddal nem is volt. Szaba
don jártak-keltek a magyarok, 
— mindössze az élelem nagyobb 
mennyiségben való kivitelére 
vigyáztak az erzsébetszigeti 
hidvégen felállított katonai 
örök. (Fináncnak akkor még 
nyoma sem volt.) Kisebb dol
gokra nem igen néztek, de ami
kor egyik polgártársunk egy fél 
disznót óhajtott nélkülöző buda
pesti rokonoknak átirányítani, 
bizony ezt levétették a kocsiról. 

A hatóságok — ugy a vá
rosiak, mint az államiak is — 
nem óhajtottak tudomást venni 
a legfelsőbb cseh irányításról, 
ők megmaradtak rendületlenül a 
magyar állameszme szolgálatá
ban, írásbeli felterjesztéseket i n 
téztek és elintézéseket vártak a 
budapesti minisztériumoktól, sőt 
még szóbeli, telefoni uton is tar
tották és állták az összeköttetést 
Budapesttel, ameddig csak lehe
tett. Egy erzsébetszigeti nagy
kereskedő lakásán volt hosszú 
hetekig üzemben a Budapesttel 
összekötő telefon, ennek létezé
séről a cseheknek halvány sej
telmük sem volt, technikai hoz
záértésük viszont akkor még olyan 
gyatra volt, hogy nem is tudták 
kellően ellenőrizni ezt a dolgot. 

Ám — állami relációban — 
nem sokáig tartott már a ma
gyar világ. Egy szép napon meg
jelent a vármegyeházán a csehek 
által kinevezett első zsupán, 
Jamniczky Ottokár dr. volt bazini 
ügyvéd személyében. A zsupán 
ur megjelent a vármegyén és 
felszólította F. Szabó Gézát a 
hatalom átadására. F. Szabó 
Géza ezt megtagadta, a megszál
lást jogalapnak el nem fogad
ván. Erőszakot alkalmaztak: a 
zsupán ur egy szakasz katoná
val tért vissza, a katonák egyike 
F. Szabó Géza vállára tette a 
kezét és újból felszólították az 
elvonulásra. F. Szabó Géza erre 
— egyebet nem tehetvén — k i 
vonult a vármegyeházáról, átte
lepedett Újvárosba s a csonka 
város és csonka vármegye főis-
pánságát látta el egészen a kom
mün kitöréséig. 

Jamniczky Ottokár pedig, 
ez a hatalmas testű, kövér tót 
ügyvéd bevonult a vármegyehá
zára. Első ténykedése egy ma
gyar nyelvű plakát volt, mellyel 
teleragasztatta a várost. Ez a 
plakát mely ma is eredetiben 
olvasható a Jókai-egyesület le
veles ládájában, talán a legfur
csább irásmü, mely valaha is 

magyarokhoz Íródott. Tele volt 
ez a plakát, Vörösmarty, Szé
chenyi, Kossuth és Deák Ferenc 
emlegetésével, de hogy miért, 
hogyan és mely alapon kerültek 
ezek a nagyjaink a Jamniczky 
ur plakátjára, azt bizony senki 
közülünk kiokoskodni nem tudta. 
Zavaros és zagyva okfejtése 
mindössze annyit árult el, hogy 
a plakát szerkesztője íme, tud a 
fenti nagy magyarok létezéséről, 
ennek folytán bizalommal olvas
hatják a magyarok, hogy olyan 
uralom került föléjük, mely a 
fenti neveket ismeri. 

Önkéntelenül is eszünkbe 
jutott egy másik plakát, melyet 
egy másik megszálló hatalom, a 
francia intézett a magyarokhoz 
jó évszázaddal annak előtte: 
eszünkbe jutott a nagy Napóle
onnak a magyarsághoz szóló hí
res plakátja. Ám ami bölcsesség, 
megértés, igazság és talpraesett 
igazmondás, viszonyok és nem
zet ismerete a nagy Napóleon 
plakátjából ragyogott felénk, az 
mind-mind hiányzott a csehek 
konfidens szózatából. Dadogó 
értelmetlenség, pózoló vállvere-
getés, tudatlan, erőszakos eről-
tetettségek ordítottak az uj urak 
szövegéből. 

Valóban, ami különbség 
volt a napóleoni és a cseh pla
kát között: megértettük, körül
belül ekkora a különbség a két 
plakátkibocsájtó hatalom faj
súlya között is. 

Olvastuk a plakátot és min
den értelmetlensége és zagyva
sága mellett is megértettük: el
érkezett az idő, amelyben az 
alacsonyabbrendűség fog ural
kodni a magasabbrendü fölött, 
az ölyv a sas fölött, elérkezett 
az idő, amelyben most már az 
öszvér (ezeken lovagoltak be a 
honalapítók) különb állat lesz, 
mint a nemes paripa. 

Tomanóczy József dr. 

Ne csak olvassa, hanem ter
jessze is az 

Uj Komárommegyei Hírlapot! 
Kérje mindenfitt lapunkat. 

Előkelő budapesti „légoltalmi, 
gázvédelmi és tűzrendészeti 

cikkekkel foglalkozó 
részvénytársaság 

keres 
a helybeli piac részére 

komoly összeköttetésekkel biro 

őskeresztény képviselőt. 
Ajanlatokat kérjük: 

Budapest, postafiók 213. szám, 
62. postahivatal cimre. 

Hetvennyolc évig 
tartó házasság. 

Országos, sőt világviszony
latban is párját ritkító házasélet 
zárult le a közelmúltban a ko
márommegyei, felsőcsallóközi 
Felsőpatony községben. Szama-
ránszky György 98 éves, r. kat. 
vallású gazdálkodó hunyt el. Ha
lálát bánatos özvegye: a 96 est-
tendős Tóth Borbála asszony si
ratta, hetvennyolc esztendeig tartó 
házassági együttélés után. Négy 
élő gyermekük — ezek is haj
lott korúak — és sok unoka és 
dédunoka van még a gyászolók 
között. 

A nyilván világrekordot 
tartó házasélet hetvennyolc évi 
időtartama megcsúfolta az összes 
jubiláris lakodalmi lehetőségeket, 
mert az 50. évi aranylakodalom 
és a 60. évi gyémántlakodalom 
után már a 70., sőt 75. évi há
zassági évfordulónak — prece
dens ínján — nem lehetett ne
vet adni. Ekkor már csak az 
Úristennek tudták hálájukat k i 
fejezni a házasfelek, kik 78 esz
tendőn keresztül tartottak ki egy
más oldalán, bebizonyítván, hogy 
a jó házasság sohasem tarthat 
tulhosszu ideig. 

E M L É K E Z Z 

a Honvédelmi miniszter szavaira: 
Kötelességemnek tartom — nem
csak a honvédség, de mindnyá
junk érdekében, — hogy az egész 

nemzetnek fülébe kiáltsam: 
adakozz a Magyar Vörös Kereszt 

javára ! 

T U R U L 
F I L M S Z Í N H Á Z 
Komárom, Kun Miklós-u. 11. 

Telefon 470. 
Aug. 10-én szombaton és 12-én 

hétfőn l|47 és i|2Q órakor 
Augusztus 11-én vasárnap 

3|44, l|47 és 1|29 órakor 
Csak 16 éven felülieknek 

Földindulás 
Magyar- és Ufa világhiradók. 
Aug. 14-én szerdán l|47 és >|29, 
aug. 15-én csütörtökön 3|44, 

1J47 és l|29 órakor 
Legremekebb magyar világfilm 
Borcsa Amerikában 
Luce olasz és Fox világhiradók. 

HÍREK. 
Személyi hir. Fabinyi Tihamér 

ny. pénzügyminiszter, a Magyar 
Általános Hitelbank elnök-vezér
igazgatója f. hó 3-án délután 
Komáromon átutazóban meglá
togatta a Hitelbankkal szerződé
ses viszonyban álló Komárom
megyei Hitelbankot, majd udva
riassági látogatást tett Nagy 
Nándor főispán, Reviczky István 
alispán és Alapy Gáspár m. kir. 
kormányfőtanácsos, polgármes-
nél. Ezt az alkalmat felhasználta 
arra is, hogy a város történelmi 
nevezetességeit megiekintse. Far
kas Péter múzeumi levéltáros 
kalauzolása mellett, fia és Mersich 
A r m a n d a Komárommegyei Hi
telbank ügyv. igazgatója társa
ságában nagy érdeklődéssel te
kintette meg a Jókai múzeum 
1848-as emlékeit, a Jókai szobát 
és a Jókai emlékeket, majd a 
Szent András templomot. Meg
tekintette a régi g ö r ö g katolikus 
templomot, a komáromi uj- és 
öregvárat és Komárom patinás, 
történelmi emlékű épületeit. A 
látottak mély benyomást tettek 
dr. Fabinyi Tihamérra ésa prog
ramot összeállító uraknak meg
elégedését fejezte ki . 

Főispáni beiktatás. F. hó 
8-án, csütörtökön iktatták be a 
szokásos ünnepségek között 
Nyitra és Pozsony közigazgatá
silag egyelőre egyesitett várme
gyék főispáni székébe Thuróczy 
Károlyt, Nyitra vármegye utolsó 
főispánját. A beiktató ünnepsé
gen városunkból Nagy Nándor 
főispán, Reviczky István alispán, 
vitéz Hunyady László dr. vm. 
főjegyző és dr. Hinleder Fels 
Jenő vm. t. főügyész, városunk 
képviseletében pedig Alapy Gás
pár m. kir. kormányfőtanácsos, 
polgármester vettek részt. 

Bajtársi összejövetel. A 
volt 12-ik közös gyalogezred 
Bajtársi Szövetség Komáromi 
Csoportja f. hó 10-én, szomba
ton este 8 órai kezdettel Bangha 
András vendéglőjében (Magyar
utca) bajtársi összejövetelt tart. 
Erre a bajtársakat meghívja a 
vezetőség. 

Uj községi alkalmazottak. 
Bánhidán segédjegyzővé válasz
tották Smudla Mihály dr. okle
veles jegyzőt, ugyanott írnokokká 
Grujber Józsefet és Komka Bélát, 
Felsőgallán községi írnokká Csecs 
Bélát, Tömöri Sándort és ifj . 
Kábik Ödönt, Kisbajcson körir-
nokká Téglás Jónást. 

w MEGHÍVJUK 
10 raktárban 

100 készítő 

1000 bútora megtekintésére 
LílXa/tl-í vil., Wesselényi-utca 8. 

Mübutorgyár — Irodabútorgyár. Telefon: 137-842. 



Orth János kútja.'A nyolc
vanas években Komáromban 
állomásozott János Szalvatáros 
főherceg, aki később Orth Já
nos néven volt ismeretes. Abban 
az időben a jelenlegi Klapka-té
ren a városnak egy kútja volt, 
amelynek kovácsolt vasból ké
szült disze nagyon megnyerte 
a főherceg tetszését. Tárgyalást 
kezdett a város vezetőségével 
és bejelentette, hogy a kutat 
hajlandó illendő áron megvásá
rolni. A város gavallér volt a 
főhet céggel szemben, akit na
gyon szerettek Komáromban és 
ajándékképen ajánlotta fel neki 
a kut kovácsoltvas részeit. A 
főherceg hálás köszönettel fo
gadta a város nagylelkűségét és 
hálából egy kiváló arcképfestő
vel megfestette néhai Erzsébet 
királyné arcképét és azt ajándé
kozta Komárom városának. Ez az 
arckép a város tanácstemének 
ma is egyik legértékesebb disze. 
Polgármesterünk négy esztendő
vel ezelőtt járt Gmundenben és 
Orth János volt kastélyának ud
varán megtalálta a kutat, ame
lyet még gyermekkorából ismert. 
Amikor a napokban Fabinyi 
Tihamér Komáromban járt, pol
gármesterünk elmondta neki a 
a kut történetét és jelezte, hogy 
a kutat, amely hires kovácsoltvas 
munka, szeretné visszaszerezni 
városának. Fabinyi Tihamér kész
séggel felajánlotta polgármeste
rünknek, hojiy ebben az ügyben 
szívesen interveniál a budapesti 
német követnél. Polgármesterünk 
hálás köszönettel vette tudomá
sul Fabinyi Tihamér jóindulatát 
és igy nincs kizárva, hogy ez a 
kut, amelyre csak öreg emberek 
emlékeznek, visszakerül Komá
romba. 

Halálozás. Idősb Legát 
Ferenc ny. vármegyei irodaigaz
gató, a koronás arany érdem
kereszt tulajdonosa, a régi Ko
máromvármegyének érdemekben 
gazdag régi tisztviselője elhunyt 
Komáromban 94 éves korában. 
Csütörtökön, folyó hó 8-án dél
után temették el a komáromi 
róm. kat! temetőben igen nagy 
részvét mellett. Koporsójára a 
vármegye koszorút helyezett. Hat 
gyermeke, köztük ifjabb Legát 
Ferenc ny. községi főjegyző, 
testvére: Legát János komárom-
ujvárosi sütőmester, igen nagy
számú unoka és egyéb rokonság 
gyászolják a megboldogultat, ki 
városunk legöregebb polgára volt. 

Vasnapok Komáromban. 
Ismeretes, hogy a budapesti Vas-
és Fémgyüjtő iroda felhívására 
szerte az országban vasnapokat 
tartanak. Mint értesülünk, Ko
máromban a gyűjtés augusztus 
hó 13-án és 14-én lesz: 13-án, 
kedden az északi városrészben, 
14-én, szerdán a déli városrész
ben. Délkomárom gyűjtőhelye a 
városmajor lesz. Egyébként a 
tudnivalókról hirdetményt tesz 
közzé a polgármesteri hivatal. 

A szőnyi bucsu. Augusz
tus tizenötödike a hagyományos 
napja a hires-nevezetes szőnyi 
búcsúnak. A Nagyboldogasszony 
napján megtartandó búcsúra az 
idén is nagyban készülődik Szőny 
község apraja-nagyja, — min
denesetre inkább az apraja, mert 
a serdületlen fiatalságnak bizony 
a legnagyobb élménye faluhelyen 
a bucsu. 

• 

Visszakaptuk a reggeli 
és esti gyorsvonatpárt. A Ko
máromból Budapest felé reggel 
félkilenc órakor induló, viszont 
Budapestről Komáromba este 
negyedkileuckor érkező gyors
vonatpár újból közlekedik. 

Pályázatok. A királyfia-
karcsai körjegyzőség havi 80 
pengős kezdőfizetéssel dijnokot 
keres. írásbeli jelentkezést kérnek. 
— A gyermelyi körjegyzőségnél 
a segédjegyzői állásra pályáza
tot hirdetnek. Pályázatok a tatai 
főszolgabírónál aug. 16 ig nyúj
tandók be. 

31-esek figyelmébe. A 
volt veszprémi 31. honv. gy. e. 
bajtársi szövetség komáromi 
csoportjai, év szept. 7-én, szom
baton este 8 órakor tartja rendes 
összejövetelét Ray Imre bajtárs 
komáromujvárosi vendéglője kü
lön termében, hová bajtársi 
szeretettel hiv meg minden baj
társat a sok fontos ügy letár
gyalása végett az elnökség. 

Emlékoszlop-megkoszo
rúzás. A volt régi 7. honvéd 
huszár ezrednek még életben 
levő bajtársai a Pápán felállított 
satanow-gorodoki emlékoszlopot 
világháborús első lovas rohamuk 
évfordulója napján, ugy mint 
minden évben, ez évben is, aug. 
hó 17 én délelőtt 11 órakor meg
koszorúzzák. Kérik a Pápától 
távol lakó bajtársaikat, ameny-
nyiben tehetségükben áll, ezen a 
megkoszorúzáson jelen lenni 
szíveskedjenek. 

Leltári kiárusítás a győri 
kamara területén. A győri ke
reskedelmi és iparkamara körze
tében augusztus 11-től augusz
tus 25-ig tart a nyári szezon
végi leltári kiárusítás. A keres
kedelem- és közlekedésügyi mi
niszter rendelete értelmében a 
leltári kiárusításra vonatkozó hir
detés csak az engedélyezett idő
tartam első napján kezdhető meg 
és az engedélyezett időtartam 
utolsó napjának leteltével az al
kalmi árusításra vonatkozó ösz-
szes hirdetéseket el kell távolí
tani, illetve azok közzétételét 
meg kell szüntetni. 

A vasárnapi munkaszü
netre vonatkozó rendelkezése
ket akként módosították, hogy 
a f. évi augusztus hó 25-ig ter
jedő időre eső vasárnapokon a 
vasárnapi munkaszünet minden 
külön elbírálás és intézkedés 
nélkül is felfüggesztettnek te
kintendő. 

Hajójárat Korhelyes és 
Doborgazsziget között. A 
MFTER közli, hogy Révkörtvé-
lyes hajóállomás és a Duna 
jobbpartján, az öreg Dunaág 
melletti Doborgazsziget község 
között — közbeeső állomás érin
tése nélkül — személy- és kor
látozott podgyászforgalomra napi 
két oda-vissza menettel augusz
tus 4 én motoros hajójáratot 
nyitott meg. 

Talált tárgyak. A m. kir. 
rendőrség komáromi kapitány
sága közli, hogy az alább fel
sorolt talált tárgyakat szolgál
tatták be: 1 drb fiu kabátot, 1 
drb bőr levéltárcát okmányok
kal és apróságokkal, 1 drb re-
tikült, 1 drb orvosi lehallgatót, 
1 drb brosot. Igazolt tulajdono
suk a rendőrkapitányságnál az 
átvételért jelentkezzék. 

Megszűnnek az I. osz
tályú várótermek. Az államva
sutak elsőosztályu utazó közön
sége az utóbbi időben erősen 
megfogyatkozott. Számos olyan 
vonat közlekedik, amelyhez ma 
már nem is csatolnak elsőosz
tályu személykocsit. Ezért az a 
terv vetődött fel mérvadó helyen, 
hogy megszüntetik az állomáso
kon a külön elsőosztályu váró
termeket. Nincs is rájuk a mai 
világban semmi szükség. 

Iparigazolványok kibőví
tésének korlátozása. A keres
kedelemügyi miniszter egy kon
krét esetből kifolyólag kimon
dotta, hogyha a kereskedő üzlet
körén kivüleső árucikkek árusí
tásával is foglalkozni kivan, a 
meglévő iparigazolványát zára
dékkal kiterjeszteni nem lehet, 
hanem az uj árucikkel való ke
reskedés gyakorlására külön 
iparigazolvány szerzendő be. 

sJp̂ oiSnrl 
A K F C ú s z ó s z a k o s z t á l y 

vizitornája. 
Az elmúlt vasárnap nagy 

közönség nézte végig az újvárosi 
KFC úszószakosztálya által bu
dapesti versenyzők részvételé
vel tartott vizitornát. 

Réőzletes eredmények : 200 
m gyors: 1. Végházi 2:19.8, 2. 
Gróf 2:20.2. Végházi végig ve
zetett és előnyét a cél előtt is 
meg tudta őrizni. — 100 mmcll: 
1. Fábián 1:14.6, 2. Veszprémi 
Tata 1:20.4, 3. Almády Tata 
1:27.2. Fábián a vidéki verseny
zőknek 5 mp előnyt adott. — 
100 m gyors : 1. Erdős Komárom 
1:14.2, 2. Tamásy Győr 1:15.2, 
3. Lupták Komárom 1:17. — 
400 m gyors: 1. Szűcs Győr 
6:18.4, 2. Heltai Tata 6:36. — 
50 m fiu gyors: 1. Lupták I I . 
Komárom 32.2. — 100 m fiu 
gyors: 1. Inkei Tata 1:15.4. — 
3x100 vegyesváltó: 1. Válogatott 
(Végházi, Fábián, Gróf) 3:36.6, 
2. Hölgyválogatott (Lovász, Szi
geti-Varga, Ács) 4:14, 3. Tata-
Komárom vegyes (Szabó, Vesz
prémi, Erdős) 4:26. A férfiválo-
a hölgyeknek 35, a vidékieknek 
15 mp előnyt adott. — Bemu
tató versenyek: 100 m hölgy 
gyors: Ács Ilonka 1:11.8. — 100 
m hölgy mell: Szigeti-Varga 
Emőke 1:33.6. — 100 m hölgy 
hát: Lovász Gitta 1:25.2. 

Aki kézírását beküldi 
Zsombok Zoltán irónak, érdekes grafo
lógiai kidolgozást kap önmagáról, jelle
méről, tehetségéről vagy másról, akinek 
kézírását beküldi. 

Útbaigazítást nyer terveire, öt
leteire és tanácsot kap lelki és üzleti 

•céljaira, problémáira. 
Részletes levélben fejti ki min

denkinek lehetőségeit és a megoldások 
módját olyan ügyekre, tervekre, ötle
tekre és kérdésekre, melyek természe
tesek és emberileg elérhetők. 

A rádióból is ismert iró taná
csainak azonnal hasznát veheti. Egy 
ilyen grafológiai kidolgozás a modern 
irásfejtés tudományos eredménye és 
elveti a babonák korából megmaradt 
jövendölés frázisait. 

A válasz diját Ön szabja meg; 
természetszerinti összeg postabélyegek
ben és címzett bélyeges válaszboríték 
melléklendő. 

Cim: Zsombok Zoltán, Budapest, 
62. Postafiók 46. 

Ránduljon u 
Dunaalmásra. 
Kénes strandfürdő Hőfoka 260 C. 
Az újonnan épült szállodában 

folyóvíz. 
Napi pansió, elő- és 

utóidényben 5.— P 
főidényben 5.80 P 

H á z h e l y e k 
az uj kat. templom körül 
előnyös fizetési feltételek 
mellett jutányos áron 

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komároinniegyei Hitelbank Rt-nál, 
Komárom, Baross-u. 7. sz. 

Ennek az árverésnek megtartását az 
árverés határnapot megelőző utolsó 
előtti hétköznapon déli 12 óráig be 

kell jelenteni. 
Az árverést a bejelentő fél távollétében 

is megtartom. 
3436:1940. véght. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Fodor Károly bpesti ügyvéd 

által képviselt Kőbányai Polg. Serfőző 
javára végrehajtást szenvedő ellen 
216 P 51 f tőke és több követelés já
rulékai erejéig, amennyiben a követe
lésre időközben részletfizetés történt, 
annak beszámításával, a komárom
óvárosi -kir . járásbíróság 1940. évi 
204134. sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1940. évi VI. hó 23-án le
foglalt 1276 P-re becsült ingóságokra 
a komáromóvárosi kir. járásbíróság Pk. 
16165|40. sz. végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az 1908. évi XL1. 
tc. 20. §-a alapján a következő meg
nevezett: dr. Nagyidai Jenő ügyv. ált. 
képv. Ro-ko javára 62 p 50 f., dr. Vi
rág Mór ügyv. által képv. Manna cso-
koládégy. javára 109 p 04 f., dr. Hor
váth Gyula ügyv. által képv. Konkor-
dia 50 p 37 f., dr. Sátor György ügyv. 
által képviselt Steiner József javára 
134 p.,'dr. Raáb Árpád ügyv. által képv. 
Székely Ferenc jav. 315 p 40 f. s jár. 
továbbá a foglalási jkönyvből ki nem 
tünő más foglaltatok javára is, az ár
verés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre,.ha kielégítési joguk ma 
is fennáll és ha ellenük halasztó hatá
lyú igénykereset folyamatban nincs, 
végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté
ben : Komáromban a Jókai u. 2. sz. a. 
leendő megtartására határidőül 1940. 
a u g . 2 3 . n a p j á n a k délelőtt 1

 L l l órá ja 
tűzetik ki amikor a bíróilag lefoglalt 
bútorok, likőrök, borok, pezsgők, üz
leti berendezés, áruk s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet Ígérőnek — de leg
alább a becsár 2[3-részét — készpénz
fizetés mellett el fogom adni, még ak
kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen 
nem jelenne meg, ha csak ellenkező 
kívánságot Írásban mm nyilvánít. 

Komárom, 1940. évi aug. hó 1. 
Moravitz Jenő 

kir. bir. végrehajtó. 

JF\z*r%tr\ Észak-Koniá-
romban, Mes

ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép 
beltelekkel. 

Felelős kiadó : 
CZIKE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 


