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Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

ÁLLÓ CSILLAGUNK. 
Irta : Surányi Ferenc c. apát, esperes-plébános. 

A költő szavaival kez
dem, annyira a mai napokra 
illenek azok a mondatok, 
amiket m o n d : 

Itt valahol, ott valahol, 
Esett, szép,szomorú fejekkel, 
Négy-öt magyar összehajol. 

Az egész ország egy nagy 
kérdőjel és egy szüntelen 
töprengés. Paloták mélyén, 
falusi kovácsmühelyek szög
letében, tanyai házak rejte
kén, politikusok szájáról, 
szerszámokat forgató mun
kások ajkáról ugyanaz a kér
dés hangzik: merre induljon 
el a magyarság uj utja, mit 
hagyjon el és mit vegyen 
fel az eszmék ruhájából, k i 
ket vessen meg és kiket kö
vessen a közélet hangosai 
közül, hogy a boldogulás 
révébe eltalálhasson. Az 
egyik Kelet felé néz s 
kémleli, hogy meghasad-e 
már az ég alja, a másik 
Nyugat felől lesi, hogy on
nan felül jó-e a csillagjárás, 
a harmadik, a negyedik és 
annyian a jobbak közül a 
bizonytalanság járhatatlan 
éjszakájában búra hajtják 
árva fejüket. A horoszkópot 
kémlelőknek, de még inkább 
a csüggedt magyaroknak fi
gyelmét szeretném felhívni 
a magasba nézésre, a föli-
bénk boruló, a mi ezer éves 
multunk sok dicsőséggel és 
és sok megpróbáltatással át
szőtt magyar históriánk 
csillagos egére. Virrasztanak 
felettünk a magyar ég vilá
gító csillagai. Fényesek és 
kápráztatók, haloványok és 

szemmel nem is láthatók. 
Egyedülálló magányosok és 
sürün szikrázó egész rajok. 
Csillogók, melyek egyre 
vesztik fényüket, meg fakók, 
melyek egyre fényesebbekké 
válnak, és vannak sziporkázó 
üstökösök, melyek vakitó 
fénnyel végigszáguldanak az 
ég meredeken iveit kerek 
mezején. 

A tengernyi csillag kö
zött van egy á l l ó c s i l l a 
g u n k . Ezer éves történel
münk egén már kilenc szá
zada ott ragyog tündöklete
sen, fényesen, minden más 
csillagnál százszor ragyo
góbban. És ez a csil lag: 
kilencszázkét éve elhunyt 
E l s ő S z e n t K i r á l y u n k 
c s i l l a g a . Gyémánttiszta-
ságu lánggal égő tüz, mely 
lemérhetetlen magasságból 
tündöklik a magyar élet oly 
sokszor sötét, szomorú és 
vigasztalan mesgyéi fölött. 
Sugárzó égitest, mely ide
lenn a sötét magyar glóbu
szon pásztoroknak és szán
tóvetőknek, csillagnézőknek 
és a magyar álom őrzőinek 
időt mutat, tanácsot ad, 
multat értet, jövőt világit és 
a t é v e l y g ő m a g y a r 
v á n d o r o k n a k u t a t j e 
l e z a z é j n e k é j s z a 
k á j á n . Vigaszunk és örök 
reményünk! Lám husz éve 
is, hogy ugy beborult fölöt
tünk az ég, hogy eltakarták 
az ólmos fellegek szemeink 
elől. Pedig akkor is, mindig, 
ott tündöklött fölöttünk és 
most, hogy nemrég résnyilt 

a fellegek között, ismét ránk 
ragyog a régi fényességgel, 
hogy újra lángra gyújtsa 
szivünkben a reményt. Most 
már tudva-tudjuk, hogy nem 
tart sokáig s egy közelgő 
gyönyörű hajnalhasadásra 
m i n d e n i d e g e n b e n 
k ó b o r l ó á r v a v á n d o r t , 
m i n d e n e l s z a k í t o t t , 
e l s o d o r t m a g y a r t 

h a z a v e z é r e l a f e l t á 
m a d t , g y ö n y ö r ű , b o l 
d o g a b b h a z á b a , m e 
l y e t f e l n e m d u l t ö b b é 
a z i d ő k v i h a r a ! 

Szent István tündöklő 
csillaga, ki ott ragyogsz fenn 
a magyarok egén, vezess, 
mutasd az utat, mert közeleg 
a P i l l a n a t ! . . . 

Országos református napok városunkban. 
A balparti ref. egyház pres

bitériumának meghívására az 
Országos Református Lelkész
egyesület, továbbá az Országos 
Református Presbyteri Szövetség 
ez évi kongresszusát aug. hó 
21—25. napjain városunkban 
tartja meg. Az „ O R L E " gyűlésén 
mintegy 400 lelkipásztor vesz 
részt, az „ORPSz." értekezletén 
pedig közel 3000 presbyter jelen
tette be megjelenését. A konfe
rencián megjelennek: Ravasz 
László dr., Farkas István, Révész 
Imre dr., Medgyaszay Vince, 
Bertók Béla, Magda Sándor dr. 
püspökök, Szabó Imre budapesti 
esperes, Vasady Béla, Kováts J. 
István, Czeglédy Sándor dr., 
Benedek Sándor dr. teológiai 
akadémiai tanárok, Hetessy Kál
mán dr., Peleskey Sándor, Győry 
Elemér, Vass Vince dr., Mura-
közy Gyula. Soós Károly, Viktor 
János dr., Awkhdthy Béla, Ölé 
Sándor, Enyedy Aladár dr., 
Szabolcska László, Szabó Aladár, 
Vargha Imre vezető lelkipászto

rok, Balogh Jenő nyug. igazság
ügyminiszter konventi elnök, Fáy 
István és Szilassy Béla államtit
károk. 

A presbyterek országos 
naggyülését a konferenciák utáni 
vasárnap tartják. A jelentkezők 
nagy számára való tekintettel a 
gyűlés a katonai lovardában lesz, 
melyet az állomásparancsnokság 
a legnagyobb készséggel enge
dett át a nemes célra. 

A református egyház e két 
irányító és hatalmas szervezete 
nemcsak azért választotta Komá
romot a gyűlés színhelyéül, mert 
a komáromi ref. egyház a fel
szabadult felvidék legnagyobb 
gyülekezete, hanem megbecsülé
sének akar kifejezést adni Ko
márom város minden hü magyar 
polgárával szemben azért, mert 
az elnyomatás husz esztendeje 
alatt becsülettel kitartott magyar
sága mellett. 

Az „ O R L E " konferencia 
sorrendje a következő: 

Augusztus 21-én, szerdán 
este ismerkedési vacsora a Köz
ponti Szálló éttermében. 

Augusztus 22-én, csütörtö
kön d. e. 9 órakor a konferencia 
megalakulása a Jókai-utcai temp
lomban. Délben 1 órakor közös 
ebéd a Központi Szálló éttermé
ben. Délután fél 4 órától az 
Országos Református Jóléti és 
Gazdasági Társulat közgyűlést 
tart, ugyanekkor a Vallásoktató 
lelkészek és Segédlelkészek, nem 
különben a Református Nők 
külön-külön konferenciát tarta
nak a kollégium erre kijelölt ter
meiben. Este 7 órakor evangeli
zációs istenitiszteletek négy he
lyen. A Péczeli-téri templomban 
Gyökössy István edelényi lelki
pásztor, az evangélikus imaház
ban pedig dr. Gál Lajos Buda
pest-Angyalföldi lelkipásztor hir
deti az Igét. Este 8 órakor a 
balparti egyházközség a Köz-
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Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. ro 

ponti Szálloda éttermében szere
tetvendégséget rendez. 

Augusztus 23-án, pénteken 
a Jókai utcai templomban a kon
ferencia folytatása. Déli 1 órakor 
Komárom vármegye ebédje az 
ORLE tagjai tiszteletére a Köz
ponti Szálloda éttermében. Este 
7 órakor a Péczely-téri ref. temp
lomban Marjay Károly mezőtúri 
lelkipásztor, az evangélikus ima
házban pedig Batta Pál szádelői 
lelkipásztor hirdeti az Igét. 

Augusztus 24-én, szomba
ton délelőtt 9 órakor az Orszá
gos Református Lelkészegyesü
let közgyűlése a Jókai-utcai 
templomban. A közgyűlés után 
az ORLE tagjai megkoszorúzzák 
A Jókai-szobrot. Beszédet mond 
Muraközy Gyula budapesti lelki
pásztor. Déli 1 órakor Komárom 
város a Központi Szálloda étter
mében ebédet ad az ORLE tag
jai részére. A Baltazár emlék
serleggel beszédet mond Olé 
Sándor pápai lelkipásztor. Este 
7 órakor evangelizációs isten
tisztelet. A Péczely-téri ref. temp
lomban Varga Imre rimaszom
bati lelkipásztor, az evangélikus 
imaházban pedig Szabó Dezső 
kálozi lelkipásztor hirdeti az 
Igét. Este 8 órakor közös vacsora. 

Augusztus 25-én, vasárnap 
az Országos Református Pres-
byteri Szövetség tartja évi ren
des kongresszusát délelőtt fél 11 
órakor a parkban levő lovardá
ban. Közvetlenül a konferencia 
befejezése után az ORPSz tagjai 
megkoszorúzzák a Klapka-szob
rot. Délután 5 órakor a Jókai 
utcai templomban templomi 
hangverseny lesz a következő 
szereplőkkel: Ravasz László dr., 
Fáy István, Szabó Zoltán dr., 
BódásJános, kkom Lajos, H. Sze-
leczky Zita, Kóréh Endre és 
Marjay Erzsébet. E műsort a 
magyar rádió is közvetíti. Este 
7 órakor evangelizációs isten
tisztelet lesz a Péczely-téri temp
lomban, ahol az Igét Antal Zol
tán balassagyarmati lelkipásztor, 
az evangélikus imaházban pedig 

Joó Sándor budapesti theol. ma
gántanár hirdeti. 

Az ORLE konferencia ren
dezősége igyekezett a konferen
cia programját ugy összeállítani, 
hogy az minden zsúfoltságtól 
mentes legyen és a konferencia 
tagjainak lehetőséget adjon a 
város nevezetességeinek megte
kintésére. Augusztus 26-án a 
konferencia kitándulásra jelent
kezett tagjai Komáromból Buda
pestig hajókiránduláson vesznek 
részt. Ezzel a konferenciák véget 
is érnek és a tagok visszautaz
nak lakóhelyükre. 

Amidőn a körünkbe érkező 
vendégeinket mi is igaz magya
ros szeretettel köszöntjak, a kon
ferencián Teszt vevőknek sok 
lelki épülést kívánunk. 

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

IV. 

Magának Komárom szabad 
királyi városának (bizony nem 
volt az akkor már sem szabad, 
sem királyi) vezetősége ugyan
csak állta a sarat, ameddig áll
hatta. A város élén akkor Gaál 
Gyula dr. állt mint polgármester 
(később, a már a cseh uralom 
alatt megszületett uj városi b i 
zottság Szijj Ferenc dr.-t válasz
totta polgármesterré). Gaál Gyula, 
F. Szabó Géza utóda a nehéz 
poszton félelmes bajvívónak bi
zonyult. Fegyvere ugyan nem 
volt egyéb, mint a jog és az 
igazság, ám sokszor ezek a szer
számok többet érnek minden 
puskapornál. Meg kell adni, hogy 
Gaál Gyula, a régi, kissé talán 
nehézkesnek tartott iskola hive 
ezeket a fegyvereket, inint nehéz
súlyú bajnok, városa és magyar
sága érdekében ritka hozzáértés
sel, vitézül és eredményesen for
gatta. 

És itt kell rámutatnunk egy 
sajátságos tüneményre, mely a 
szörnyű-kegyetlen operációt, a 
cseh megszállást városunkban és 
környékén nyomon követte : régi 
politikusaink és közéleti féríiaink 
közül az úgynevezett oppozíció 
emberei nem léptek akkor még 
a gyakorlati ellenállás porond
jára a cseh uralommal szemben, 
ehhez az ő beidegzettségük nem 
bizonyult alkalmasnak, — tul-
nagy volt a csapás s az ezt kö
vető kábultság, semhogy méltó
nak ítélték volna a fonák hely
zetet arra, hogy kilépjenek a 
porondra. Akik mindjárt kiléptek 
és győzték ideggel a tényleges 
harcot, azok a régi kormányzó
párt berkeiből kerültek elő (ide 
tartozott Gaál Gyula is) és a 
hosszú gyakorlat kifejlesztette 
rutint nagy elszántsággal pró
bálták érvényesíteni a csehekkel 
szemben. 

Hogy azonban ezt a hely
zetetjobban megérthessük, vissza 
kell pillantanunk a világháború 
előtti és alatti komáromi politi
kai és közállapotokra. 

* 
A világháború előtti évek

ben Komárom nagy közéleti csa
ták színhelye volt. Két hatalmas 
párt mérkőzött az esztendők so
rán: a birtokban lévő kormány
párt, mely a városi stallumokat 
is megszállva tartotta és a füg
getlenségi párt. A várospolitika 
ilyenformán teljesen átsiklott az 
országos politika talajára, az or
szágos politika jelszavai és szel
leme jegyében ostromolta az el
lenzék a hivatalos városi appa
rátust. 

A kormányzópárt jellegze
tes alakjai voltak Tuba 

János takarékpénztari igazgató, 
Komárom városának hosszú ideig 
szabadelvüpárti országgyűlési 
képviselője, a régi nagyhírű ko
máromi halászfamilia sarjadéka, 
Domány János, a város polgár
mestere, Vásárhelyi Domonkos 
dr. városi tiszti főügyész (egyben 
a zsidó hitközség elnöke, — ma 
nyugalmazott közigazgatási biró). 
Csepy Dani ügyvéd, Kiss Gyula 
dr. ügyvéd, ez a ragyogó képes
ségű szónok, író és újságíró, 
Gaál Gyula dr. h. polgármester, 
Alapy Gyula dr. vármegyei főle-
véltáros, a szó nemes értelmé
ben kiváló tollú publicista és 
mások. 

Ezekkel szemben vivták a 
harcot a függetlenségi párt vezér-
férfiai: Peredi Géza dr. ügyvéd, 
szónak, tollnak, politikai éleslá
tásnak, szervezőképességnek egy
aránt mestere, Szabó Kálmán űr. 
ügyvéd, a későbbi városi tiszti 
főügyész, a meg nem alkuvó, 
intranzigens függetlenségi tipus 
inkarnációja, a fiatal Kállay 
Endre dr., ki a bátor kiállásban 
mindig a leghasznavehetöbb har
cos volt, Vargha Sándor ref. lel
kész, Hirány György igazgató, 
Jánossy Lajos az aranyszájú 
evangélikus esperes, majd 
Boldoghy Gyula, az ipartes
tület elnöke, a maga hajtha-
tatlanságával, lelkességével és 
nagy népszerűségével. Roppantul 
érdekesés az akkori viszonyok kö
zött egyenesen szenzáció, hogy a 
függetlenségi tábor vezéralakjai 
közt egészen nyiltan számos 
előkelő köztisztviselő is szerepelt. 
Berencsy László dr. vármegyei 
tiszti főorvos (Peredi Géza dr. 
kebelbarátja : ez a két ur, mint 
Castor és Pollux, mindig együtt 
mutatkozott, a kiművelt, er
kölcsiekben, tanulásban és tanult
ságban egyaránt tündöklő uri ma
gyar középosztály két remekbe 
szabott képviselője volt), Zsin
dely Ferenc királyi törvényszéki 
tanácselnök, (később a komáromi 
törvényszék utolsó magyar el
nöke, Zsindely Ferenc dr. állam
titkár édesatyja), Alapy Gáspár 
városi főjegyző (az akkori ma
gisztrátus egyetlen függetlenségi 
tagja), Csajághy Károly komá
romi királyi ügyész (a régi 
idők ismerői előtt elképzelhetet
len, hogy ez a ritka fajsúlyú 
nagy jogász — ma különben a 
veszprémi tőrvényszék elnöke — 
mint aktiv királyi ügyész meg
jelent a Justh Gyula lakomáján 
— no, el is transzferálta a h i 
vatalos hatatom rövidesen Zala
egerszegre az ügyész urat), — 
mindezek nagy segítséget is te
kintélyt kölcsönöztek a függet

lenségi törekvéseknek. Meg kell 
jegyeznem, hogy ezek a függet
lenségiek szinte előíutárjai vol
tak annak az irányzatnak, mely 
az akkor kétségtelenül domináló 
szabadkőmives rezsimmel Ma
gyarországon először szállt 
szembe. 

A harc 1913 őszén a füg
getlenek teljes diadalával végző
dött ; a városházára bevonult az 
uj polgármester: F. Szabó Géza 
(Pestvármegye fiatal főjegyzője), 
az uj tiszti főügyész : dr. Szabó 
Kálmán, Alapy Gáspár főjegyző, 
Tooth Zsigmond dr. közgyám 
(bájos tollú poéta) és velük 
együtt az uj szellem. A régi 
szabadelvűek eltűntek, a háború 
alatt már az uj garnitúra látta 
el a város irányítását. 

Ilyen volt a helyzet, midőn 
1919 januárjában az első cseh 
öszvérek beporoszkáltak Komá
romba. 

* 
A magyar élniakarásnak és 

életrevalóságnak örök szimbó
luma lehet az, ami a csehek 
bevonulásával egy csapásra meg
valósult a komáromi közéletben. 
Mint a füst, mit elkap a forgó
szél, ugy tünt el minden viszály 
Komárom fiai közül: a nagy elvi 
hadállások, lebirhatatlannak tet
sző differenciák egy nap alatt a 
ködbe vesző régmúlté lettek. 

Mondottam főnnebb, hogy 
az ortodox függetlenségi bajno
kok, az intranzigencia harcosai 
az első időkben alig voltak va
lahol, szinte letargiába süllyesz
tette őket a valószínűtlennek tet
sző gyalázat: a csehek Komá
romban ! Jó Peredi Géza, a ve
zér egészen az utolsó pillanato
kig a fegyveres ellenállás mellett 
agitált, mikor ez nem vált lehet
ségessé, teljesen visszavonult. 
Vargha Sándor, a lelkes pap 
egészen kimerült a sziszifuszinak 
látszó munkában, mellyel min
den baj nélkül levezette, mint a 
Nemzeti Tanács elnöke, a Károlyi
uralom forradalmi szagú moz
galmait (nem is esett ilyen irány
ban semmi defektus Komárom
ban), Kállay Endrének is eszten
dők kellettek, mig nekilátott a 
cseh uralom alatti nagyszabású 
munkájának, — egyedül Szabó 
Kálmán lépett a függetlenek kö
zül mindjárt a tettek mezejére, 
persze kész is volt rögtön a baj: 
ő is, meg Andor és Iván fiai is 
Pozsony és Pöstyén letartóztatási 
intézeteiben tanulták meg, hogy 
a fönti két helyet ezentúl Bra-
tislavának meg Pistyánnak hív
ják. Majd pedig örök időkre k i 
utasirtattak „Szlovenszkó" terü
letéről . . . 

Ellenben a nehéz, szívós, 
körültekintő küzdelmet jelentő 
gyakorlati politika mezején rög
tön megjelentek a régi kor
mányzati férfiak közül többen — 



1940. augusztus 17. Uj Komárommegyei Hirlap. 3 . oidal. 
élükön az öreg Tuba Jánossal — 
s a „csillagoltó sötétségben" 
nem megvetendő eredménnyel 
próbálgatták a lehetetlent: 

„A holt szeme félig nyitva, — 
Hátha még nem volna halva, 
S lehetne meg valami . . . " 

Tomanóczy József dt. 

A városi közigazgatási 
bizottság ülése. 

Komárom thj. szab. kir. 
város közigazgatási bizottsága f. 
hó 13-án, kedden délután 5 óra
kor tartotta rendes havi ülését a 
bizottsági tagok közepes érdek
lődése mellett. A polgármester 
jelentéséből örömmel állapítjuk 
meg, hogy a város fizetőképes
sége helyre van állítva. A két 
városrész egyesítése alkalmával 
a város balparti részében fenn
állott 170.000 pengő tartozás 
rendezést nyert. A város most 
már rendesen és pontosan fizeti 
számláit. A közigazgatás menete 
nem teljesen megfelelő, mert a 
városi tisztviselők és alkalma
zottak közül igen sokan teljesí
tenek katonai szolgálatot és he
lyettesítésükről alig történhetett 
gondoskodás. 

A polgármester jelentésé
hez dr. Kun Árpád bizottsági 
tag szólt hozzá és indítványára 
a közigazgatási bizottság köszö
netet mondott a polgármesternek 
a város pénzügyeinek szanálása 
terén kifejtett érdemes és érté
kes munkásságáért. 

Jánossy Károly miniszteti ta
nácsos, kir. pénzügyigazgató je
lentése szerint a mult havi adó
befizetési eredmény 8232 pengő
vel kedvezőbb a mult évi ugyan
ezen havi eredménynél. De még 
jgy is igen számottevő összeg a 
hátralék. Az általános forgalmi 
adóban is lényegesen kedvezőbb 
az eredmény, mint a mult év 
július havában. 

Vitéz dr. Rády Ödön m. 
kir. tiszti főorvos jelentése sze
rint a város közegészségi álla
pota július hóban általában ked
vező volt, fertőző betegségek 
csak szórványosan fordultak elő. 
Az elmúlt hónapban 63 gyermek 
született, halálozás összesen 43 
történt, ebből egy éven aluli 3, 
azaz 6.9 százalék, ami az or
szágos átlag alatt van. Az álta
lános egészségvédelmi szolgálat 
működése intenzív és kifogás
talan volt. 

Eckert László dr. királyi 
ügyészségi elnök jelentése a 
szokásos statisztikai adatokat 
tartalmazza. 

Bajor László dr. m. kir. 
állatorvos jelentése szerint az 
állategészségügyi állapot az el
múlt hónapban kielégítő volt. 

Rövid vita keletkezett a 
városi törvényhatósági utak ál
lapota miatt, a polgármester 
megnyugtató felvilágosításait a 
bizottság tudomásul vette. 

Az ülés hat órakor ért 
véget. 
I7lr«#IA Észak-Komá-
J E # I » t l O romban, Mes
ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép 
beltelekkel. 

A v á r m e g y e augusztus 
h a v i k isgyülése é s 

közigazgatási bizottsági ülése. 
Komárom vármegye au

gusztus hó 13-án tartotta meg 
rendes havi kisgyülését Nagy 
Nándor főispán elnöklete alatt. 

Száztizenhárom kisebb je
lentőségű ügy szerepelt a kis
gyűlés tárgysorozatán, az elő
adói javaslatokat minden külö
nös változtatás nélkül elfogadták 
dr. vitéz Hunyadi László fő
jegyző, dr. Csorba István, dr. 
Káinoki Bedö Béla, dr. Kővdry 
Kálmán, dr. Kalicza Géza, dr. 
Skála Ferenc és dr. Borbély 
György referálása szerint. Paleta 
Viktor dr. tatabányai községi 
orvost saját kérelmére nyugdí
jazták, Tata községben mérnöki 
állást szerveznek, Gután uj köz
ségi végrehajtói állást rendsze
resítenek, Sopronmegye átiratát 
elfogadás végett a közgyűlés 
elé terjesztik. 

A kisgyülést követően a 

vármegye közigazgatási bizott
sága tartotta meg rendes ülését, 
délelőtt fél 11 órakor. 

Vitéz Hunyadi László dr. 
vármegyei főjegyző ismertette az 
alispán havi jelentését, majd 
Boncx Nándor dr. árvaszéki el
nök, Jánossy Károly miniszteri 
tanácsos, pénzügyigazgató, Rády 
Ödön dr. tiszti főorvos, Elekes 
Imre gazdasági főfelügyelő, 
Eckert László dr. kir. ügyészségi 
elnök, vitéz Szabó István kir. 
tanfelügyelő, dr. Deme Sándor 
államépitészeti hivatali főnök és 
dr. Bajor László th. főállatorvos 
adták elő szokásos havi jelenté
seiket. Felszólalás az utügyek-
kel kapcsolatban volt, itt Ester
házy Móric gróf sürgette a szák-
dadi, bokodi és imelyi utak 
építését illetve rendbe hozatalát 
és a császári hid mielőbbi meg
építését. 

Mezőgazdasági helyzetjelentés. 
A Kisalföldi Mezőgazdasági 

Kamara július havi jelentéséből 
adjuk az alábbi nagyérdekü is
mertetést : 

Időjárás. A júliusi hónap 
abnormálisan csapadékos jellegű 
volt, váltakozva forró napsüté
ses és szeles hűvös napokkal. 
Az eső legtöbbször viharral járt 
együtt, több helyen jégesővel, 
(Érsekújvár, Bánkeszi, Csúz, 
Jászfalu, Für, Kolta, Komárom
szemere, Udvard, valamint a 
lévai és verebélyi járásban). 

A dohányban és a tenge
riben helyenkint nagyobb arányú 
jégkár állapitható meg. 

Mezőgazdasági munkák. Az 
aratás a hónap első felében meg
kezdődött és a zabtól eltekintve, 
legtöbb helyen már befejezést 
is nyert. Az aratási munkálatok 
zavartalan lebonyolításához nagy
ban hozzájárult az a körülmény, 
hogy a bevonultak aratási sza
badságra hazajöhettek. A behor-
dás szintén nagy nehézséget 
jelent a gazdaságoknak, de meg-
van a remény arra, hogy a be
vonult fogatok egy részét a hor
dási idényre szabadságolják. 
Természetesen erről csak abban 
az esetben lehet szó, ha a fo
gatok 40 km.-nél nincsenek 
messzebb a gazdaságuktól. 

Gabonanemüek. A cséplési 
munkálatok megindultak. A ter
méskilátások közvetlenül az ara
tás előtt romlottak ugy, hogy a 
legtöbb gazda csalódni fog re
ményeiben. A július 30-i hiva
talos termésbecslés szerint az 
egész ország területén kb. 22 
és fél millió q búzatermés vár
ható, amiből a Kisalföldi Kamara 
területére 2 és fél millió q esik. 

Kapásnövények. A kapás
növények nagyon szépek és 
igen jó terméseredményt Ígér
nek. A tengeri nagyon szépen 
fejlődik, annak ellenére, hogy 
munkáshiány miatt sok helyen 
a kapálások elmaradtak. Ugyan

ez a helyzet a répáknál is. 
Takarmánynövények. A szán

tóföldi takarmányok jó eredményt 
Ígérnek, de a betakarításuk a 
túlcsapadékos időjárás miatt 
nem megfelelő. A takarmány
termés 70 százalékának nincs 
meg a megfelelő tápértéke, s ha 
az időjárás nem változik és a 
lábon álló takarmányokat sem 
tudják rendesen betakarítani, ak
kor nagy gondok elé néznek az 
állattenyésztő gazdák. A szálas 
takarmányok iránt igen nagy a 
érdeklődés. Jó minőségű réti
széna, lucerna, vagy here 7—9 
pengős áron nyer elhelyezést. 

Gyümölcstermelés. A téli 
fagytól amugyis erősen megron
gált gyümölcsösök nagyon sokat 
szenvednek a betegségektől és az 
szélviharoktól. Az állandó csapa
dék miatt lehetetlen eredménye
sen permetezni. Ami gyümölcs 
még van, az sem jó minőségű. 

Munkásügyek. Az aratás 
zavartalan lebonyolításának biz
tosítása érdekében a honvédelmi 
miniszter közerőt bocsátott a 
mezőgazdaság rendelkezésére. Az 
aratási munkák mintegy két hét
tel később voltak, mint más esz
tendőben, ebben azonban első
sorban az időjárás játszott közre. 
A vasárnapi munkaszünet felfüg
gesztését augusztus hónapra is 
kiterjesztették. 

CQRSO 
étterem és söröző 

Komáromujvárosban, 
Mussolini-ut 13. 

Gyönyörű kerthelyiség, moder
nül berendezett éttermek és sö-
rőrő helyiségek. — Elsőrendű 
ételek. — Kitűnő italok. — M é r 
sékelt polgári árak. — Menü
rendszer. — Gondos kiszolgálás. 
— Havi étkezőknek kedvezmény. 
Cigányzene. — Társasebédek es 
összejövetelek legalkalmasabb 
helye. 

HÍREK. 
Az újvárosi bucsu. A 

visszatérő Szent István napok 
külön érdekessége Komáromban 
az újvárosi bucsu, mely tudva
levően augusztus 20-ára esik. 
Valamikor egyszerűen ujszönyi 
bucsu volt biz ez, akkor tudni
il l ik, amikor még — közel fél 
évszázada — a dunajobbparti 
városrészünk még önálló kisköz
ség volt Ujszőny néven. Majd a 
csatlakozáskor újvárosi bucsu 
lett belőle, mig a cseh megszál
lás husz esztendeje alatt a Duna 
jobb partján rekedt önálló ma
gyar Komárom sz. kir. város 
búcsúja lőn. Most, hála Istennek, 
két esztendeje megint csak új
városi az újvárosi bucsu, nagy 
örömére jobb- és balparti ko
máromiaknak egyaránt . . . 

Köszönetnyilvánítás. A 
Komáromi Első Takarékpénztár 
igazgatósága 30 pengőt volt szí
ves adományozni a Hefler árva
ház részére, a Komáromi Tűzol
tótestület részére ugyancsak 30 
pengőt. Hálás köszönettel nyug
tatja Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármester. 

A győri egyházmegyéből. 
A győri megyéspüspök Saly 
László dr. kanonokot a győri 
theologia igazgatójává nevezte ki . 

Ügyvédi hír. Tomanóczy 
József dr. ügyvéd irodáját Ko
máromban Klapka György tér 4. 
sz. alá (Koczor-ház, I . emelet) 
helyezte át. Bejárat Vársor-utca 
2. szám alatt. 

Alapy Gyula utca. Komá
rom szabad királyi városa, mint 
azt más helyen hirül adjuk, az 
Iskola-utcát Alapy Gyula utcának 
nevezi el. Komáromvármegye 
néhai nagynevű főlevéltárosa, a 
kiváló régész és kutató, Komá
rom nagy monográfusa, ezenkí
vül a cseh megszállás alatt a 
felvidék egyik legprominensebb 
vezető férfia tehát utcát kap 
Komáromban: rövid utcácska 
ugyan, de ebben diszlik Alapy 
Gyula egyik maradandó alkotása, 
életének egyik nagy eredménye, 
a komáromi Kultúrpalota. 

Táncmulatság. Vasárnap, 
18-án Szőny községben, a Stei-
ner-féle vendéglőben a kat. Le
gényegylet nagyszabású bucsui 
táncmulatságot rendez. 

Aug. 20-án, az újvárosi 
bucsu napján az újvárosi Kat. 
Kör tagjai és azok hozzátartozói 
szórakoztatására záróráig tánc
mulatságot rendez. A zenét az 
egyik jónevü cigányzenekar szol
gáltatja. 

Közgyűlés. A Komáromi 
Atlétikai Club augusztus 25-én 
d. e. 11 órakor az újvárosi Kato
likus Körben tartja 16. évi ren
des közgyűlését. 

Kiterjesztették a statári-
ális bíráskodást. A hivatalos 
lap közli a statáriális bíráskodás 
kiterjesztését a felségsértés, hűt
lenség, lázadás bűntettére, az 
állami és társadalmi rend hatá
lyosabb védelmét, valamint a 
honvédelmi érdekeket veszélyez
tető bűntettekre. 



4. oldal. Uj Komárommegyei Hirlap. 1940. augusztus 17. 

Evangelizációs istentisz
teletek vármegyénkben. A vá
rosunkban megtartandó ORLE 
konferenciával kapcsolatban az 
alábbi egyházközségekben lesz
nek evangelizációs istentisztele
tek: 1. Dunaalmáson aug. 25 én 
délután 6 órakor. Igehirdető Tóth 
Dezső tiszakürti lelkipásztor. 2. 
Ekelen aug. 22—25. napjain este 
7 órakor. Igehirdetők : Peleskey 
Sándor nagydobosi, Kiss József 
kajári, Fekete Mihály zalaeger
szegi és Székely Benjámin felső
iregi lelkipásztorok. 3. Hetényen 
aug. 22—24. napjain este 7 óra
kor. Igehirdetők : Györy Elemér 
győri, Darányi Lajos sárospataki 
és dr. Nagy Sándor budapesti 
lelkipásztorok. 4. Marcelházán 
aug. 24-én este fél 8 órakor. Ige
hirdető Ecsedy Aladár tahitótfa
lusi lelkipásztor. 5. Mocsán aug. 
25-én d. e. 10 órakor. Igehir
dető Madár Zoltán mezőörsi 
lelkipásztor. 6. Neszmélyen aug. 
25-én este 7 órakor. Igehirdető 
Gyökössy Dániel gyomai lelki
pásztor. 7. Szőnyön aug. 23-25-
én este 8 órakor. Igehirdetők : 
Főző László vajdácskái és vitéz 
Marton József törökszentmiklósi 
lelkipásztorok. 8. Tatán aug. 
25-én d. e. 10 órakor. Igehir
dető: Sebestyén Andor budapesti 
lelkipásztor. 9. Tóvároson aug. 
25-én d. e. 10 órakor. Igehirdető 
Narancsik Imre nagymuzsalyi 
lelkipásztor. 

Vitézt temettek Komá
romban. Az elmúlt vasárnap 
temették vitéz Lendvai (Langsádl) 
János komáromi szabómestert. 
Egy szorgalmas, udvarias, köz
szeretetben álló polgártársunkat 
vesztettük el benne. A polgári 
életben szerény ember, a világ
háborúban a 12. gy. ezred kö
telékében harcolt vitézül és sok 
kitüntetésben részesült, dicső
séget szerezve az ezrednek. A 
megszállás alatt igaz becsületes, 
magyar szívvel szenvedte végig 
a cseh sanyargatást. A felszaba
dulás, után méltányolva kifejtett 
érdemeit, az elsők között emelte 
a Vitézi Rend tagjai sorába. 
Sajnos e szép kitüntetést nem 
sokáig élvezte, súlyos betegség 
gyötörte, melyből rövid szenve
dés után f. hó 9 én 52 éves ko
rában megváltotta a könyörüle
tes halál. Gyászolják szerető 
testvérei és kiterjedt rokonsága. 
Temetésén megjelentek a komá
romi vitézek vitéz Hunyadi 
László dr. vm. főjegyző, a 12-es 
bajtársi csoport, a frontharcosok 
dr. Geöbel Károly főszolgabíró, 
elnök vezetése mellett. 

Szent István hetében fél
áru az utazás Budapestre. A 
Szent István hét belföldi és kül
földi utasai részére az idén is 50 
s z á z a l é k o s vasúti díjkedvezmény 
van a Budapestre szóló utazás
nál. Az utazást legkésőbb aug. 
20-án reggeli 9 óráig Budapestre 
szólóan be kell fejezni. 

Augusztus 19 e nem hús
talan nap. A földmivelésügyi 
miniszter augusztus 19-ére, hét~ 
főre az ország egész területén 
a hústalan napi rendelkezéseket 
felfüggesztette. Sajnos, ez Ko
márom városát nem érinti, mert 
nálunk szerda a hústalan nap. 

Halálozás. Koós István 
ácsi kisgazda folyó hó 9 én reg
gel 74 éves korában Ácson el
hunyt. 

Football mérkőzés. F. évi 
augusztus hó 20-án az Érsek
újvári SE és 25-én a Tatabányai 
SC játszik Komáromujvárosban 
az újvárosi KFC csapatával ba
rátságos mérkőzést. 

A kamarakerületi ipari 
munkások miniszteri kitünte
tése. A m. kir. iparügyi minisz
ter a győri kereskedelmi és ipar
kamara javaslatára elismerő o k 
levelet és 100 pengő pénzjutal
mat adományozott t ö b b olyan 
kamarakerületbeli i p a r i munkás
nak, a k i k legalább 25 éve meg
szakítás nélkül egy munkaadónál 
dolgoznak. A kitüntetett munká
sok közt v a n n a k : Hinn János 
géplakatos és Mattasits József 
lakatossegéd a Dosztdl Jakab 
gépműhelyből Komárom, Fogl 
Károly bádogossegéd a Dosztál 
é s Beck cégnél Komárom, Nyi-
kus János előmunkás az ácsi 
cukorgyárnál. 

Táncmulatság. Megírtuk 
előbbi számunkban, hogy baj
nokcsapatunk, a KFC (Újváros) 
táncmulatságot rendez. A tánc
mulatságot az Ipartestület helyi
ségében (Klapka-ut) aug. 20-án, 
kedden tartják. Kezdete este 8 
órától reggel 4 óráig. Belépődíj 
személyenként 1 P., családjegy 
(3 személy) 2.50 P. A tiszta jö
vedelem a játékosok felszerelése 
céljáni lesz fordítva. 

Halálos f ü r d é s . Soós Imre, 
Soós Károly bűcsi ref. esperes
lelkész husz éves theologus fia 
Dunamocsnál fürdés közben a 
Dunába fult. Alkalmasint sziv-
szélhii lést k a p o t t a szerencsétlen 
fiatalember, mert a katasztrófa a 
Duna szélén, sekély vízben tör
tént. Óriási részvét mellett temet
ték el f. hó 8-án Búcson. 

Gyümölcsaszaló Somor-
ján és Gután. Mint értesülünk, 
Somorján és Gután nagyméretű 
gyümölcs- és zöldségaszaló fel
állítása lett elhatározva. A n e 
vezett községekben erre a célra 
szükséges telek-felajánlások már 
megtörténtek, az építkezések 
rövidesen elkezdődhetnek. 

Halálozások. Bajcsy Fe
renc ny. községi jegyiő elhunyt 
Komáromban, 58 éves korában. 

Fitzkó János ny. adóigaz
gató elhunyt Komáromban 84 
éves korában, házasságának 45. 
évében. Halálát neje sz. Kiss 
Ágnes és gyermekei: Károly és 
Irma gyászolják. Temetése szom
baton volt a róm. kat. temetőben 
igen nagy részvét mellett. 

Pályázat. A komáromi h i 
dász laktanya karbahelyezési mun
káival kapcsolatban bontás, föld, 
kőműves, — vízvezeték és csa
tornázási, — villanyszerelő, -— 
tűzhely munkálatokra hirdet aug. 
21-én d. e. 9 órára versenytár-
gyaláőt a honvéd építési igazga
tóság a I I . hadtestnél. Az aján
latok felbontása 10 órakor lesz. 
Ugyanott a teljes kiírási művelet 
4 P. önköltségi áron beszerez
hető. 

Mikor aratnak a világ 
különböző részein. Januárban 
már aratnak Ausztrália, Uj Zeland, 
Argentína, Csilében. Februárban 
Kelet India kezdi és tart márci
usban i s . Áprilisban Szíria, Per
z s i a , Egyiptom, Mexikó. Május
ban Kisázsia, Kína, J a p á n , A l g í r , 
Tunisz, Marokkó. Júniusban 
Kalifornia, Spanyolország, Por

tugália, Itália és Görögország. 
Júliusban Magyarország, Romá
nia, Franciaország, Egyesült Ál
lamok. Augusztusban kezdi Né
metország, Belgium, Hollandia, 
Kanada. Szeptemberben a Svéd 
és Norvég államok, Oroszország 
északi része, mig Finnország 
októberben. Csak november és 
december az a hónap, amikor 
sehol sem aratnak a világon. 

Emeletreáépitéssel bő
vítik ki Esztergommegye szék
házát. Esztergom vármegye k i 
bővíti a megyei székházat. A k i 
bővítés csak emeletráépítéssel 
oldható meg és ezért a székház 
Bottyán János-utcai frontjára 
emeletet építenek. A megye 
törvényhatósági kisgyülésének 
határozata értelmében az alispán 
a tervezéssel Gáthy Zoltán mű
építészt bízta meg, aki a terve
ket a Műemlékek Országos Bi
zottságának utasításai alapján 
készíti el . 

Talált tárgyak árverése. 
Folyó évi szeptember hó 4-én d. 
u. fél 5 órakor a rendőrkapitány
ság épületében (Mussolini u. 32. 
sz. I . e. 14. a.) több talált tárgy 
fog elárvereztetni. A tárgyak a 
legtöbbet Ígérőnek adatnak el. 
Pisztolyt, lőfegyvert az árverésen 
csak azok vásárolhatnak, akik 
fegyvervásárlási engedélyt tud
nak felmutatni. A tárgyak meg
tekinthetők a rendőrkapitánysá
gon Mussolini-ut 32. I . e 14. 

T ~ U ~ R ~ U L 
FILMSZÍNHÁZ 
Komárom, Kun Miklós-u. 11. 

Telefon 470. 
Aug. 17-én szombaton és 19-én 

hétfőn l|47 és i|29 órakor 
Augusztus 18-án vasárnap 

215, 415, i|47 és i|29 órakor 
Nyirő József gyönyörű regénye 

U z B e n c e 
Magyar- és Ufa világhiradók. 
Aug. 20-án kedden 215, 415, 

147 és i|29 órakor 
A u g . 21-én szerdán és 22-én 

csütörtökön i|47 és t|29-kor 
Nagyszabású dzsungel film ! 

Dzsungel Jim 
(Tigriskarmok.) 

Szerdán, csütörtökön Luce olasz 
és Fox világhiradók. 

Aki kézírását beküldi 
Zsombok Zoltán írónak, 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 m e g ; 
természetszerinti összeg postabélyegek
ben és címzett bélyeges válaszboríték 
melléklendő. 

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

Ránduljon w 
Óunaalmásra. 
Kénes strandfürdő Hőfoka 260 C. 
Az újonnan épült szállodában 

folyóvíz. 
Napi pansió, elő- és 

utóidényben 5.— P 
főidényben 5.80 P 

az uj kat. templom körül 
előnyös fizetési feltételek 
mellett jutányos áron 

e l a d ó k , 
Érdeklődni lehet 

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

Birói árverési hirdetmény. 

253|1940. vh. sz. Kisigmánd 
községhez tartozó Szentmihály-
pusztán 117 drb. választási ma
lac 1940. évi augusztus hó 24. 
napján délután fél 4 órakor 
2925 P. becsértékben a legtöb
bet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsér
téken alul is, de legalább a 
becsérték 23-ának megfelelő 
összegért birói árverésen el
adásra kerül. 

Borsitzky László 
komáromi kir. bir. végrehajtó. 

A komáromujvárosi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

247411940. tk. szám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Juhász Lajosné végrehajtatónak 

Csiszár József végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár
verést 48 P tőkekövetelés és járulé
kai behajtása végett a Nagyigmánd 
községben fekvő, s a nagyigmandi 1071 
sz. tkvi betétben A f . 1 sorsz. 315 
hrsz. Ház 230 sz. a. udvarral a Belte-
lekben Csiszár József nevén álló ingat
lanra 1800P kikiáltási árban elrendelte 

Az árverést 1940. évi s z e p t e m b e r 
hó 13. n a p j á n délelőtt 11 ó r a k o r a 
Nagyigmánd községházánál fogják meg
tartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlant, 
ha az árverés megtartását a végrehaj
tatok közül a Tatai és Tóvárosi T a k a 
rékpénztár (képv. dr. Virágh Zsigmond 
Tata) kéri, a kikiáltási ár felénél, 

ha ifj. Roboz Imre (képv. dr. 
Bátky Vince ü.) kéri 1271 P 13 f, 

ha Juhász Lajosné (képv. dr. 
Bakonyi Adolf ü.) kéri 1368 P 28 f 
vételárnál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (5.610(1931. M. E . sz. r. 21 §-a.) 

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

Komárom, 1940. évi jaliui hó 4-én 
Dr. Jánossy sk. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül: 

P. H. Funtek Zoltán 
díjnok. 

H i r d e s s e n 
l a p u n k b a n . 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 


