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Érdekességek
vármegyénk

mezőgazdasági

helyzetében.
A hétfőn megtartandó vár
megyei őszi rendes közgyűlés
elé kerül Reviczky István alispán
nagyérdekü alispáni
jelentése,
melynek a vármegye mezőgaz
dasági helyzetével foglalkozó ré
széből ismertetjük az
alábbi,
közérdeklődésre méltán számot
tartó részeket :
Az időjárás nem kedvezett
a mezőgazdaságnak, mert egy
pár meleg nap kivélelével, álta
lában hűvös, borús és esős idő
járás uralkodott igen sok csa
padékkal. Időnként és helyen
ként jégverések is voltak, ame
lyek kisebb nagyobb
károkat
©koztak.
A kedvezőtlen esős időjá
rás okozta vízállások miatt sok
szántóföld vetetlen maradt, mert
még a mai napig sem száradtak
ki ezek a mélyebb fekvésű ta
lajok.
A hűvös, nedves időjárás
miatt késett az aratás, megdől
tek a vetések, elszaporodott a
gabona-rozsda, a szem rosszul
fejlődött, megszorult. A kedve
zőtlen időjárás lassította az ara
tási munkálatok menetét, meg
nehezítette a behordási munká
latokat, miért is a keresztekben
a mag sok helyen csírázásnak
indult.
A július 10-ike körül ál alánosságban megindult aratási
munkálatok vármegyénk terüle
tén a viszonyok- és körülmé
nyekhez képest kellő időben be
fejezést nyertek, egy pár gazda
ság kivételével.
Az aratási munkák
elvég
zését legnagyobb mértékben az
a körülmény biztosította, hogy a
katonai szolgálatot teljesítő ara
tómunkások legnagyobb része
szabadságoltatott az aratás ide

Megbízható minőségű árut
árusítunk
következetesen e g y s é g e s
áron.

jére és hogy szükség esetén a
gazdák
kölcsönösen
egymást
megsegítették. Segítséget nyújtott
még a katonai közerő 306 len
gyelből és 75 zsidóból álló mun
kás-csoportja is. Nagy segítsé
get jelenteit a rendcflfezésre álló
aratógépeknek munkába állítá
sa is.
A behordási és cséplési
munkák lassan folytak és még
ma sem fejeződtek be teljesen.
A cséplési munkák legna
gyobb részben már befejezés előtt állanak és már csak egyes
nagyobb gazdaságban találhatók
még nagyobb elcsépeletlen téte
lek.
A gazdasági
tudósítóktól
és a járási m. kir. gazdasági fel
ügyelőktől beérkezett jelentések
adatai szerint Komárom várme
gyében kat. holdanként
'búzából
700 kg.
rozsból
650 kg.
árpából
750 kg.
zabból
850 kg.
nemes kukoricából
13 q.
burgonyából
65 q.
cukorrépából
145 q. át
lagos termés
várható.
A kapások közül a bur
gonya és a répa jó termést Ígér
nek. A korai burgonya betaka
rítása folyik.
A kukoricatermés bőséges
nek mutatkozik, azonban félő,
hogy a hűvös időjárásban a c s ö 
vek nagy része nem fog beérni.
Kívánatos lenne a beérést elő
segítő és biztosiló meleg szep
temberi időjárás.
Az ezideig betakarított szá
las takarmánynövények mennyi
ségre általában közepes, minő
ségre azonban gyenge széna
terméssel szolgáltak. A széna
minősége azért gyenge, mert a
többször ismétlődő esőzések a
renden fekvő takarmányt kilú
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gozták. Kedvező idő esetén a
lucerna, köles, mohar, csalamádé
és a réti sarjú még jó szénater
méssel enyhítheti a kilátásban
levő téli takarmánymennyiséget.
Komárom vármegyében 20
vagon buza és 7 vagon rozs ke
rül kiosztásra, a megyében lévő
szaporító gazdaságokból, kész
pénzfizetés ellenében. Kiosztás
ban csak 100 holdon aluli kis
gazdák részesülhetnek.
A súlyos vízkárokat szen
vedett Csiliz-közi 20 holdnál k i 
sebb birtokosok részére a földmivelésügyi minisztérium 1000 q
ínséges buza és 200 q Ínséges
rozs vetőmagnak a kiosztását
engedélyezte.
A
szarvasmarhatenyésztés
fejlődését elősegítő 1940. évi te
hén és üsző kiosztási akció ke
retében komáromvármegyei kis
gazdák részére 29 drb. tenyésztehén és 19 drb. tenyészüsző lett
megvásárolva és kedvezményes

Erdély egy részének visszatérését
ünnepelte a

város

közgyűlése.

Közkórházunk állami kezelésbe vételét újra
felajánlja a város a belügyminiszternek.
Komárom város törvényha
tósági bizottsága szeptember hó
25-én, szerdán délután 4 órai
kezdettel rendkívüli közgyűlést
tartott Nagy Nándor főispán el
nöklésével.
Ezt
megelőzőleg
ugyancsak szerdán délután h á 
romnegyed 4 órakor a kisgyűlés
ülésezett s előkészítette a köz
gyűlés elé a város tulajdonában
lévő Emberszeretet közkórház
nak állami kezelésbe való át
adása ügydarabját.
A közgyűlést Nagy Nándor
főispán a magyar
Hiszekegy
imádság elmondásával vezetie
be. Majd napirend előtt meleg,
szeretetteljes szavakkal emléke
zett meg Kollányi Miklósról azon

HANGYA

11-es sz. ü z l e t é b e n

rendkívüli

Kollányi Miklóst kitüntetése, Nagy Nándor főispánt vitézzé
avatása alkalmából melegen köszöntötte a törvényhatóság.

Vásároljunk
a Felsődunántúli

áron kiosztva.
Ugyancsak a szarvasmarha
tenyésztés fejlesztését
hivatott
elősegíteni az 1940. évi b o r j u akció, melynek keretében a k o 
máromvármegyei 100
holdon
aluli kisgazdák részére 800 d r b .
üsző-borjú és tinóborju nyer
majd kiosztást
kedvezményes
áron.
A sertéstenyésztés fejlesz
tése érdekében a földmüvelés
ügyi minisztérium elrendelte 200
drb. tenyészkocasüldő kiosztását
darabonként 50 pengő kedvez
ményes áron.
A mezőgazdasági munkás
ság helyzete a gyengébb aratási
és cséplési eredmények dacára is
kielégíthetőnek mondható.
Az uj gabona értékesítése
vontatottan folyik, mert a csép
lés még mindig tart és mert a
gazdák jobb értékesítési lehető
ségek reményében feleslegeiket
nem dobják a piacra.

Szövetkezet

K o m á r o m , Mussolini-út 19.

alkalomból, hogy a kormányzó
a köz javát szolgáló értékes m u n 
kásságáért, meg nem alkuvó, b á 
tor, példás nemzethü magatartá
sáért „Signum Laudis"-sal tün
tette k i . Indítványára a közgyű
lés írásban küldi el a kitüntetett
nek
örömteljes
szerencse-kivánságait.
Szijj Ferenc dr. ugyancsak
napirend előtt Erdély egy részé
nek visszatérése feletti ö r ö m ü n k 
nek adott kifejezést lelkes b e s z é 
dében.Mi igazán örömteljes,szivet
szaggató lelkesedéssel vagyunk
telve, — mondotta — hogy ÉszakErdély és Székelyföld felszaba
dult. Lélekben ott voltunk és
mámoros örömmel kisértük a

Tagjainknak
vásárlási visszatérítést
adunk.
Legyen tagunk !

1940. szeptember 28.
Lőwy bútoráruház Győr
Gr. T i s z a István-tér 5.

A HIDASOK.
(Jegyzetek a komáromi Erzsébet-hid hőskorából.)
X.

Ide menjen, ha
jó bútort akar.

w

vitéz honvédeink és azok élén
kormányzó urunk útját, amit
Erdély ösi földjén most tettek
meg. Hódolatteljes
tisztelettel
fordulunk az
országgyarapitó
kormányzónk felé s szivünkben
felújítjuk a hála és köszönet sza
vait. A nemzet hálája kiséri o r szágnagyjainkat, akik bölcs ve
zetéssel vér nélkül törték szét a
trianoni bilincseket.
Lestár István d r . prépost
plébános honvédeink nagy telteljesitményeit és kitünö katonai
erényeit méltatva emlékezik a
világháború bátor vitéz katoná
járól, Nagy Nándor főispánról,
akit a „vitézi rend" most avatott
tagjai sorába. Szeretettel, igaz
tisztelettel köszönti a vitézi rend
t i j tagját, aki ott volt a világ
háborúban az első vonalban,
ott volt a legádázabb harcokban,
ott volt a megszállás alatt a ma
gyarság minden küzdelmében,
önfeláldozó hazafiassága, nem
zethűsége tette érdemessé, hogy
a legszebb magyar kitüntetésben
részesülhetett. Isten áldását kéri
minden lépésére.
Megható szavakkal, a köz
gyűlési tagok lelkes ovációja
közben köszönte
meg
Nagy
Nándor főispán az üdvözlést s
az elhangzott szerencsekivánásokat.
A közgyűlés egyetlen tár
gyalási pontját: a közkórház ál
lamosításának kérdését dr. Helesfai Ottó városi aljegyző is
mertette. Jelentette, hogy a v á 
rosi iörvényhatóság már 1939.
év augusztus 31-én hozott egy
határozatot, hogy a tulajdonában
levő közkórházat állami kezelés
be átadja. Sajnos a belügymi
nisztérium abban az időben ezt
a kívánságunkat nem teljesíthette.
Most azonban szó lehet néhány
kórház állami kezelésbe vételé
ről, azért újra aktuálissá vált a
kérdésben állást foglalni. Miután
a közkórház súlyos terhet jelent
a városnak, a kisgyűlés javaslata
alapján kimondotta a közgyűlés,
hogy a közkórházat állami ke
zelésbe felajánlja a belügymi
niszternek.
T ö b b tárgy nem lévén a
közgyűlés öt órakor már véget
is ért.

Eladó ház
Komáromujvárosban.
Négyszobás családi ház Ú j 
városban, Templom-utca 16
szám alatt

eladó.
Felvilágosítást ad: dr. Vidáts
J á n o s p ü . főtanácsos,
Komárom.

1919. április 23-ára virradó
éjszakán a hid erzsébet-szigeti
végén elhelyezett cseh őrségre
néhány kézigránátot vágtak.
A támadás a szomszédos
hajógyár felől jött, néhány tucat
nyi hajógyári munkás intézte
Árvái András komáromi szoci
alista munkásvezér vezetésével.
Ez az Árvái András k o m á 
romi ácsmunkás volt, aki a cseh
megszállás előtti, vörösbe játszó
időkben ugrott a munkásság élére
Komáromban. N a g y h a n g ú , tudá
lékos, de nem éppen rosszindu
latú ember volt, akinek az öreg
Komárom megszállásával szűk
lett Macedónia s áttörekedett a
jobboldalra, a vörös eliziumba.
Ez a fönti módon sikerült is
neki, a h i d cseh őrsége a kézi
gránátszóra szétugrott és
Árvái
András elvtárs híveivel egyetem
ben akadálytalanul átvonulhatott
a j o b b p a r t i részre. (Evvel aztán
le is zárult Árvái elvtárs k a r r i 
erje, — a vörös oldalon volt
vezér és hangadó bőven, az ő
képességei a tömény kommunista
uralomban már nem tudtak ér
vényesülni.)
Ezt a kis összeütközést k ö 
vető héten, tehát április hó utolsó
hetében aztán szájról-szájra ad
ták az emberek Komáromban azt
az értesülésüket, hogy a nagy
vörös ünnepen, május elsején
lesz valami. Hogy m i , azt tulaj
donképpen senki
sem
tudta,
azonban tény, hogy a bekövet
kező május elsejét egész Ko
márom mint elsőrendű kritikus
napot emlegette. És tény az is,
hogy mindebből viszont a csehek
az égvilágon semmit sem tudtak.
Ha tudtak is, nem hitték, mert
— mint az alábbiak során k i 
tűnik — egyáltalán nem készü
lődtek rá.
Ugyan voltak sokan a ma
gyar társadalomban is, akik nem
hittek az egész mendemondának;
túlságosan színpadiasnak tetszett
az a beállítás, hogy éppen a nagy
vörös ünnepre, május elsejére
terveznének a vörösök Komárom
mal szemben valami komoly ak
ciót. M é g élénk emlékezetében
volt az embereknek „Belgrád be
vétele", melyet az osztrák gene
rális, az 5. hadsereg parancsnoka:
Frank Libóriusz jónak látott az
öreg Ferenc Józsefnek, a
csá
szárnak osztrák császári k o r o 
názási évfordulóján,
pontosan
december hó 2. napján szállítani
1914-ben, még élénken emlékez
tünk a lojalitástól c s ö p ö g ő tá
bornoki sürgönyre : — T u l b o l dogan
jelentem
Felségednek,

hogy csapataink éppen ezen a
dicső napon bevonultak Belg
rádba... Azt gondolhatta volna
az ember, hogy a világ másik
pólusáról érkezett vörös uralom
nem ragaszkodik az ilyen pará
dés terminusokhoz. Pedig hát az
emberi természet egyforma : hiú
ságok hiúsága és mindeH csak
hiúság... A május

elsejei

vörös

nappal kapcsolatos szállongó hí
rek valóságnak bizonyultak.
*
Ugyanis ez alatt a Duna
komáromi jobbpartján különös
készülődések
folytak.
Szigorú
titokzatossággal,
suttyomban
ugyan, de azért mégis mindenki
tudott róla.
A „nagyvezérkar" napokig
ülésezett, Szabó István vádbiztos
elvtárs, a 12. cs. és kir. gyalog
ezred kiérdemesült szakaszveze
tője elnöklésével. A nagyvezér
kar nagy dolgot készített elő : a
csehek által megszállt Komárom
városának május 1.-én megvaló
sítandó ostromát.
Hogy kikből állolt ez a
nagyvezérkar ? Mindenesetre a
kommunisták helyi potentátjai
ból, mert, mint később teljes b i 
zonyossággal megállapítható volt,
a május eiseji nagyszabású ost
rom a komáromi
kommunisták
helyi
vállalkozása
volt.
A
helybeli kommunista
nagysá
gokon
kivül
jelen
voltak
a tanácskozásokon a volt „ b u r zsuj* közigazgatás maradványai
s a volt tisztikar egyes tagjai
is, — persze nem tanácskozási,
annál kevésbé határozati joggal,
hanem csak azért, hogy, ha kér
deztek tőlük valamit, arra köte
lességük volt felelni.
A mindenható „elnök", mint
mondám, Szabó István vádbiztos
elvtárs volt.
ügyes, a kommün közigaz
gatási jogrendszerében járatlan
elemek (ezek közé
tartozom,
megvallom, magam is) itt ugyan
joggal kérdezhetnék, hogy mi
keresnivalója van, pláne mint
döntő faktornak, egy vádbiztos
nak — tehát amolyan
ügyész
félének — holmi ostromszerü
katonai operációnál, de hát erre
én nem tartom magamat felelni
hivatottnak. Láttuk eléggé, meny
nyire egybefolytak kommunistá
inknál a hatáskörök, a politikai
biztos nagyobb ur volt a had
seregben, mint a parancsnok, a
vörös hadsereg egyes kiválósá
gai pedig szuverénül rendelkez
tek a civil elvtársak élete-holtá
val.

Hogy aztán

ez

a

Szabó

elvtárs (különben izsai földmives származás) hogyan ésmikép
került ebbe a diszes pozícióba,
ez bizony megint örök rejtély
marad. M i n t mondám, előbb a ko
máromi háziezred „zugsfűhrer"je volt, ezt megelőzően Komá
romban mint kubikos munkás
dolgozott. Semmiféle
különös
kiválóság nem volt benne, alig
tévedek, ha azt hiszem : még a
kommunista központtól sem volt
kinevezési okirata, egyszerűen,
— mint annyi sok más, — me
rész lendülettel az élre vágódott
és bizony Komáromban és kör
nyékén a kommün hónapjaiban
élet-halál ura volt. A hidra az ő
engedélye nélkül lépni sem le
hetett, ő láttamozta ezeket az
engedélyeket, igy :
— Látam,
Szabó.
Saját szememmel „látam"
akárhány ilyen hídátkelés! enge
délyt, melyet persze aztán hogy
a csehek respektáltak-e, az más
kérdés.
Hát ez a Szabó vádbiztos
elvtárs ütött a kardjára a nagy
tanácskozás során akkor, amidőn
a sok erre-arra vélemény
mármár kétségessé tette az egész
vállaikozást, ellenmondást nem
tűrően kijelentvén :
— Most pedig nincs beszéd
tovább. A támadást elhatározzuk.
Most már csak azt beszéljük
meg, hogyan történjék az egész.

Tomanóczy József dr.

Erdélyért.
A visszatért erdélyi terület
lakosságának jórésze segélyre
szorul, mint ahogy segélyre szo
rult a Felvidék is, a két eszten
dővel ezelőtt történt visszatérés
után. A iegelső magyar asszony,
a Főméltóságu
Kortnányzóne,
nemes lelke most is a szükség,
a nélkülözés sebeit kutatja és
segíteni akar. Az ő legtöbb véd
nöksége alatt alakult meg egy
adománygyűjtő
bizottság,
az
„Erdélyért ! O r s z á g o s G y ű j t ő bizottság. Legtöbb segítőtársa a
munkában a miniszterelnökünk
felesége : gróf Teleki Pá Iné. Or
szágos gyűjtést indítanak s kérik
a magyar sziveket, hogy nyílja
nak meg a nélkülözők és eleset
tek előtt.
Az országos gyűjtésbe vár
megyénk és városunk hatóságai
is legmesszebbmenőleg bekap
csolódnak, a gyűjtés lebonyolí
tásának technikai
módozatait
községenkint szervezik meg. Az
Uj
Komárommegyei
Hírlap
is
részt vállal az
adománygyűjtés
munkájában, készségesen elfo
gad adományokat — még hogyha
fillérekből is adódik — s azokat
rendeltetésük helyére juttatja.
Komárom t h j . szab. kir.
város törvényhatósági kisgyülése
a szeptember hó 25-én, szerdán
délután tartott ülésében a nemes
célra, az „Erdélyért" akcióra
u

1000
szavazott meg

pengőt
s indította

meg

mm t t p

1940.

wm

szeptember 28.

városunkban a gyűjtést Erdély
anyagi megsegítésére.
Komárom város tisztviselőkara fizetésükből együttesen 250
P-t ajánlott fel az igaz magyar
együttérzés kifejezésrejuttatásával
a nagy nemzeti célra.
Alapy G á s p á r m. k i r . kor
mányfőtanácsos, polgármester a
városi töávényhatósági kisgyűlés
előtt ismertette a város területén
megindítandó gyűjtés lebonyolí
tásának módozatait. Kívánatos
volna — hangoztatta — hogy a
hatóságok, hivatalok, intézmé
nyek, társadalmi
egyesületek,
vállalatok és magánosok ado
mányait már itt, helyben számbavehessük, legyen ismert Komá
rom közönségének áldozatkész

összegeket a kívánt rendelte
tési helyre átutalja.
Az adománygyűjtés Komá
romban is megindult. A nemes
célra tehát minél többen és m i 
nél többet adjunk, hogy az er
délyi magyarság minél előbb
letörölhesse a kisebbségi sors
borzalmas szenvedéseit, a sok
gyötrelmet, nyomort és végelát
hatatlan pusztulást, melyet husz
esztendőn át román uralom alatt
átélt
és lélekben
megnyu
godva, szellemileg és gazdasági
lag egybeforrva munkálhassa a
jobb magyar jövendőt. Hisszük,
hogy Komárom társadalmának
szive példás áldozatkészséggel
siet erdélyi testvéreink megse
gítésére.

A dohánytermelők
országos kongresszusa
Komáromban.

Hirül adtuk, hogy az ország
dohánytermesztői országos érte
kezletet tartanak Komáromban.
A kongresszust vasárnap, f. hó
22-én tartották meg városunk
ban, rendkívül nagy érdeklődés
mellett. A Klapka-teret ellepte a
tagok autótábora, a városháza
nagytermét színültig megtöltöt
ték az érdeklődő tagok, kik erre
az alkalomra az ország egész
területéről egybegyűltek. M é g
sége,
tetteKben
megnyilvánuló
Szabolcs-vármegyéből is jelen
szivjósága, igaz magyar együtt
tékeny számú érdeklődő érkezett.
érzése. Jelentette polgármesterünk,
hogy a legrövidebb időn belül
Az adakozás, az áldozatos Sok felszólalás volt, a felszóla
körlevélben keresi meg a h o n 
indítsa lók rámutattak a dohánytermesz
védhelyőrség alakulatait, ható ság és a segiteniakarás
tés mai nehézségeire, improduk
ságok, hivatalok főnökeit, egye meg a sziveket az erdélyi magyar
tivitására,
a beváltási árak alaérdekében.
sületek, intézmények, vállalatok testvéreink
vezetőit s kérni fogja, hogy m i n 
Az Uj Komárommegyei
Hír csonyságára s valamennyien ma
den adományt a városi pénztárba lap szerkesztősége utján adako gukévá tették Bethlen P á l gróf
fizessenek be, ahonnan egy h u 
dr.-nak a kongresszuson előadott
szonnégyórán belül az erdélyi zott :
mélyenjáró, a kérdéseket teljes
testvéreink megsegítésére szánt id. Rüdiger István
10 P-t.
egészükben felölelő fejtegetéseit.
Határozati javaslatot fogadtak el,
Fabricius Endre Omge igazgató
előadásában, melyben felkérik a
kormányt a bajok sürgős orvos
lására, a beváltásnak a tényleges
A helybeli főgimnázium
I. osztályába felvehetők
leánytanulók
is.
viszonyokkal és a befektetett költ
ségekkel számoló méltányos ren
Nagy riadalmat keltett a zottságának elnöke nem tesz k i 
fogást az együttes oktatás ide dezésére, mert ellenkező esetben
leánygyermekes szülők körében
az a hír, hogy a pannonhalmi iglenes fenntartása ellen, ő semmi a gazdák kénytelenek volnának
nem tesz. Ezután evvel a termelési ággal felhagyni
főapát nem engedélyezte a leány ellenvetést
polgármesterünk a hercegprímás s a kisdohányosokat
tanulók felvételét a főgimnázium
szélnek
I . osztályába, mert a magyar tól kéri kihallgatást. A hercegprí ereszteni. Sok kisdohányos is
más épen bérmauton volt, de
iskolai törvények értelmében fiuk
az értekezleten és
és leányok együttes oktatása polgármesterünk távirati kérel megjelent
többen
igen
talpraesett formában
mére telefonon azonnal értesí
nem lehetséges. Polgármesterünk
ebben az ügyben i f j . Reviczky tette polgármesterünket, hogy fel is szólaltak. Jelen volt a m.
Istvánnal, Komárom
vármegye az nap este 7 órakor készséggel
kir. pénzügyminisztérium képvi
fogadja. Polgármesterünk a k i 
alispánjával együtt eljárt a pan
selője is, ki a bajok orvoslása
tűzött időre pontosan
jelentke
nonhalmi főapátnál és kérte, hogy
tekintetében ígéretet tett olyan
a már kiadott rendelkezését he zett az ország prímásánál, a
lyezze hatályon kivül és két évi kihallgatás egy óra hosszat tar értelemben, hogy a kívánságokat
tott és polgármesterünknek sike sürgősen jelenteni és a bajok
átmeneti idő tartamára engedé
rült meggyőzni a prímást, a vá kiküszöbölését javasolni fogja a
lyezze a leánytanulók felvételét a
ros közönsége kérésének méltá
főgimnázium I . oszlályaba. A
kormányzatnak.
főapát a legnagyobb előzékeny nyos voltáról.
Az értekezteten különben a
Ezek után a pannonhalmi
séggel és kedvességgel fogadta
polgármesterünket és alispánun főapát engedélye minden órában
pénzügyminisztert Fattinger S á n 
várható, hogy a leánytanulók fel dor miniszteri osztályfőnök, a
kat, de a fennálló jogszabályokra
vehető a gimnázium I . osztályába.
hivatkozva
kijelentette,
hogy
földmivelésügyi minisztert TasŐszintén örülünk, hogy ezt a
őszinte sajnálatára nern áll mód
kérdést sikerül megoldani. Igaz sonyi Ernő miniszteri osztályta
jában teljesíteni a kérelmet. A
hálával adózunk polgármeste nácsos képviselte, ezenkívül k i 
főapáttal folytatott tárgyalás után
rünknek, hogy fáradságot nem küldték képviselőjüket az Orszá
polgármesterünk a vallás és köz
kiméivé a komáromi középisko gos Mezőgazdasági Kamara, a
oktatásügyi miniszterhez fordult
lai
leánytanulók
iskoláztatását
és arra való hivatkozással, hogy a
kerületi mezőgazdasági kamarák,
ideiglenesen
biztosította.
város felszabadult lakossági nem
a dohánytermelő vidékek vár
•
kerülhet hátrányosabb helyzet
megyei gazdasági
egyesületei,
be a felszabadulással, mint elő
Lapzártakor
értesülünk,
valamint
Komárom
vármegye
és
zőleg volt, kérte a minisztert, hogy a főapát engedélye meg
hogy legalább két év tartamára érkezett és a főgimnázium igaz város törvényhatóságai. Ott lát
járuljon hozzá az eddigi koedu- gatója már megkezdte a leány tuk Nagy Nándor főispánt, Re
kációs rendszer fenntartásához. tanulók beírását az I . osztályba.
viczky
látván
alispánt,
Alapy
A miniszter a legnagyobb jóin
Gáspár
m.
k
i
r
.
kormányfőtaná
dulattal és megértéssel fogadta
O v o d a s z e n t e l é s . A Simor- csos, polgármestert, a megye
polgármesterünket, a kérelmet
zárda napközi otthonos új ó v o 
több nagybirtokosát, dohányter
teljesítette és erről rendkívül
dáját szeptember 29-én, vasár
meleghangú levélben értesítette
nap délelőtt 9 órakor szenteli melőit és dohánykertészeit.
polgármesterünket. Polgármeste
fel Merbán János prelátus kano
Imaszékek
bérbeadása
rünk azután Angelo Rótta pápai
Az izraeliták f. évi október hó
nunciusnál is eljárt ebben az nok.
3., 4. és 12-ére eső ünnepére
ügyben. A kihallgatásnál a t o l 
a komáromujvárosi templomban
mács tisztét Gerla A. Félix k o 
tartandó istentiszteletek
idejére
máromi vállalkozó töltötte be.
imaszékek megválthatók
Findler
A nuncius kijelentette polgár
Leónál.
A
nagytemplomban
megmesterünk előtt, hogy ha a her
I
váltott
székjegyek
ide
is
érvé
cegprímás mint a katolikus k ö 
nyesek.
kiadóban.
zépiskolák legfőbb felügyelőbi

Erdélyért!

A komáromi középiskolai leánytanulók

iskoláztatása ideiglenesen megoldást nyert.

Kislányom mellé

okleveles tanítónőt
keresek,

CyópőÉyeket
borókát, édesköményt,
konyhakőményt, mustár
magot, borkövet, borseprőt
a legmagasabb napiáron

vásárol
Dr.

MIKLÓS

gyógynövény nagykereskedés,
Budapest, V., Vilmos császár ut 6.
Telefon 380—577.

A fogyasztási uj hús
árak Komáromban.
Az Országos Árkormánybiztosság rendeletei értelmében
Alapy Gáspár m. kir. kormány
főtanácsos, polgármester K o m á 
rom thj. szab. kir. város terüle
tén érvényben lévő különböző
húsárakra vonatkozólag az alább
feltüntetett uj húsárakat léptette
érvénybe:
Marhahús eleje nyomaték
kal 1.70 p, hátulja nyomatékkal
1.90 p. vesepecsenye 2 p.
Sertéshús 20o/ nyomatékkal
2.30 p, nyomaték nélkül 2 50 p,
kicsontozva 2.70 p.
Sertészsír 2 p.
Fehérszalonna 2.40 p., pap
rikás szalonna 2.60 p, paprikás
csemege szalonna 3 p, füstölt
szalonna 2.80 p, füstölt kolbász
50.0/D sertéshúsból 2.60 p, tüdő
nyelv nélkül 1.30 p, debreceni
kolbász 3 p, szafaládé 2.80 p,
virsli 2.80 p, sertés-sajt húsos 2
p, bőrös 1. 60 p, párisi 2.80 p,
szalámi márkázott téli 6 p, sza
lámi nyári 2.40 p, sonka prágai
módra 6 p, marhacsont levesnek
velős 1 p, mrhacsont levesnek
vörös 20 f, borjucsont 60 f, ser
tésmáj 1.80 p, vegyes felvágott
3 p, tüstölt kolbász 100«/o ser
téshúsból 3 p, töpörtyü 2 p,
füstölt császárhus nyers 2.60 p,
füstölt fejhus 2.20 p, kötözött
sonka nyers 3.40 p, kötözött
sonka főtt 4.60 p, betyár kolbász
1.80 p, háj 1.92 p, zsirszalonna
bőrrel 1.88 p, zsirszalonna bőr
nélkül 2 p, sonkás szalámi 3.20
p, turista szalámi 3.20 p, gazda
kolbász 2 p, finom nyelvsajt2.60p.
0

Borjúhús nyomatékkal comb
2.60 p, lapocka 2 p, vesés és
karaj 2 p, pörköltnek való 1.80,
Birkahús nyomafékkai h á 
tulja 1.50 p, eleje 1.40 pengő.
Ezek az árak minden hen
tes és mészáros üzletben a v á 
sárló közönség által jól látható
helyen kifüggesztve tartandók.

C O R S O
étterem és söröző
Komáromujvárosban,
Mussolini-ut 13.
Gyönyörű kerthelyiség, moder
nül berendezett éttermek és s ö 
röző helyiségek. — Elsőrendű
ételek. — Kitűnő italok. — Mér
sékelt polgári árak. — Menü
rendszer. — Gondos kiszolgálás.
— Havi étkezőknek kedvezmény.
Cigányzene. — Társasebédek és
összejövetelek
legalkalmasabb
helye.

4. oldal.

Uj Komárommegyei Hírlap.

HÍREK.
Személyi hir. Alapy G á s 
pár m. k i r . kormányfőtanácsos,
polgármester f. hó 24-én Buda
pesten tartózkodott és résztvett
a Magyar Városok
Országos
Szövetségének választmányi ülé
sén, ezenkívül a belügyminisz
térium városi osztályában több
fontos városi ügyben járt el.

A vármegye rendes őszi

közgyűlése. Komáronivármegye
törvényhatósági bizottsága /. évi
szeptember hó 30 án délelőtt 10
órakor tartja a Kultúrpalota dísz
termében őszi rendes közgyűlését
Nagy Nándor főispán elnöklete
alatt. A közgyűlés tárgysoroza
tán szerepelnek az 1939. évi zár
számadásokon kivül az 1941. évi
költségvetések, továbbá felsőbb
rendeletek, a társtörvényhatósá
gok átiratai, alispáni előterjesz
tések és kérvények. Előadók:
vitéz Hunyadi László dr. várme
gyei főjegyző, Csorba István dr.
másodfőjegyző, Káinoki
BedőBéla
dr. aljegyző. A közgyűlésen ter
jesztik elő Reviczky István alis
pán terjedelmes alispáni
jelenté
sét is. — A közgyűlést megelő
zően, 9 órakor a vármegyei kis
gyűlés tart rendkívüli ülést.

A komáromi és

komá

rommegyei erdélyiek október
hó 1-én este 8 órakor a K ö z 
ponti Szálló kistermében talál
koznak.

Az észak-komáromi r. k.
plébánia hivatal életéből. D r .

Lestár István prépost-plébános
és segédlelkészei szeptember hó
ban családi látogatásokat végez
nek hiveik körében, hogy ugy
szociális téren, mint vallási szem
pontból közvetlen
kapcsolatot
teremtsenek s helyes tapasztala
tot szerezzenek.

A

Kat.

Legényegylet

örömünnepélye. A Főméltóságu
Asszony „Erdélyért" mozgalma
javára a Kat. Legényegylet szept.
22-én, vasárnap este 8 órai kez
dettel sikerült
„Örömünnepet ren
dezett székháza nagytermében.
A hazafias előadáson megjelent
Nagy Nándor főispán,
király
József esperes-plébános, ország
gyűlési képviselő, Lestár
István
dr. szentszéki tanácsos, prépost plébános, Alapy G á s p á r m. k i r .
kormányfőtanácsos, polgármes
ter és számos megyei és városi
előkelőség. A nagyszámban egy
begyűlt vendégeket Lestár István
dr. prépost-plébános üdvözölte,
utána az egyesület zenekara Nagy
Ferenc vezénylésével az „Erdélyi
indulót" játszotta. Király József
esp. plébános, orszgy. képviselő
mondott ünnepi beszédet. M e g 
rázó hatást keltve ecsetelte a ro
mán uralom alatt élt lakosság
sorsát, akiknek nélkülözni kel
lett minden nemzetnevelő művé
szetet. Tóth Baba és
Kadlicsek
István, majd Török Tusi és Czibulka József Erdélyről szóló éne
kes jelenetet, Dékány László pe
dig hazafias költeményt adott
elő nagy sikerrel. Nehéz Ferenc
és Nagy Ferenc kedves daljáté
kát a Klapka indulót 3 képben
művészies megjátszással mutat
ták be. A szereplő egyesületi
tagok játéka megérdemelt tetszést
és tapsot aratott. A szép ünne
pély dicséretére vált ugy a ren
dezőknek, mint a közreműkö
u

SPORT.

dőknek. Az előadás alkalmából
Gidró Bonifác tihanyi apát 10
P-t adományozott az „Erdélyért"
mozgalom céljaira.

Fillérekért tanulhat ide

gen nyelvet.
Komárom t h j .
sz. k i r . város Iskolánkivüli Nép
művelési Bizottsága keretében
németnyelvi tanfolyamot rendez.
Az első félév o k t . 1-én kezdő
dik. Beiratkozni a Városi N é p 
művelési hivatalban lehet. Vár
megyeház utca 1 6 , vagy Brintik
József rk. káplánnál.

Népművelés a vármegyé

ben. A Vármegyei Iskolánkivüli
Népművelési Bizottság az 194041. tanév megkezdésével megin
dította a mult évekhez hasonlóan
a vármegye összes községeiben
az iskolánkivüli népmüvelés mun
káját. A népművelési titkári h i 
vatal az összes tanítókat és nép
művelőket értesítette az év nép
művelési munkatervéről és igy
minden lehetőség biztosítva van,
hogy a falvakban a lelkes munka
teljes mértékben meginduljon. A
munkatervbe felvett különböző
ismereteket felölelő előadások,
tanfolyamok tehát kezdetüket ve
szik.

FILMSZÍNHÁZ

Dorogon sem tudott pon
tot szerezni hazai csapatunk. A
DAC megérdemelte a szép g y ő 
zelmet, sőt több gólt is rúgha
tott volna a második félidőben,
hiányoztak azonban a kedvező
helyzetekben a jó lövések. Élénk
iramú változatos játékot mutatott
az első félidő, az eredmény
azért nehezen alakult k i . A má
sodik félidőben az erős D A C
fölény teljesen megtörte a k o 
máromiak ellentállását. Az eltá
vozott kapus hiányát most érezte
igazán csapatunk. A dorogiak
csatársorának sok jó helyzete
adódott, azonban a csatárok el
hamarkodtak a lövéseket. Ha
sebtében nem erősiti fel a KFC
csapatát, az NB lll.-tól könnyen
bucsut vehet.

A komáromujvárosi pályán
izgalmas erős iramú játékot ját
szottak vasárnap. Siófok kezdte
a játékot s több veszélyes tá
madást vezetett a KFC
ellen.
Védelmünk azonban jól műkö
dött, dacára, hogy az angolrendszert nem láttuk érvénye
sülni. Hátvédeink felmentő rú
gásai nem voltak erőteljesek,
igy az SSE
többet veszélyez
tette a KFC kapuját. Szerencsére
a támadósora a végnél legtöbb
ször tehetetlen maradt. Második
félidőben a KFC is jobban erőre
kapott, de gólt elérni nem t u 
dott. Csatársora gólképtelen, fe
dezete nem tudta osztogatni a
a labdát, inkább önző, egyéni
játékkal lelassította a játék ira
mát s megkönnyítette az ellenfél
védelmét. Csak mikor az
SSE
legjobb játékosa, a középfedezet
fejsérülése miatt kénytelen volt
elhagyni a küzdőteret, sikerüli a
KFG-nek a hálóba juttatni a
labdát.-Ezt a tiszta gólt azonban
a játékvezető érihetetlen okból
nem érvényesítette. Mezőnyjáték
kal ért véget a gólnélküli mér
kőzés.

mérkőzés.

Va

sárnap, szeptember 29-én ket
tős bajnoki mérkőzés lesz az
újvárosi pályán. Fél 4 órakor
a Várpalotai Unió és a
KFC
csapatai között. Előtte fél 2
órakor pedig a Viktória FC és
a KFC írj. csapatai között.

Hirdessen lapunkban.
Az 1940|41-es

év

program-típusai:

S T A N D A R D , T E L E F U N K E N , ORION
R Á D I Ó K nagy választékban raktáron.

Mórocz

Péter

Komárom, Nádor-u. 15. Telefon 44.
villany-

és

Villanyszerelés !

I

Szept. 28-án szombaton és szept.
30-án hétfőn l|47 és»|29 órakor
Szeptember 29-én vasárnap
2, 415, i|47 és 1129 órakor

fiz asszony és a múltja
páratlanul izgalmas szép
UFA világhiradó.

film.

A vasárnap 2 órás előadás
olcsó helyárral 20—70 fillérig.
Okt. 2-án szerdáiTii47 és i 29-kor
Páger Antal parádés filmje, repriz

A miniszterbarátja
magyai vígjáték.
M A G Y A R világhiradó.
Okt. 3 án csütörtökön H 7 és
1 29-kor
4

Az ördöngös fruska.
És a kisérő műsor.

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

eladók.
a

Érdeklődni lehet
Komárommegyei Hitelbank Rt-nál,
Komárom, Baross-u. 7. sz.
A komáromujvárosi kir. járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóság.

2572 1940. tk. szám.

Árverési

hirdetmény kivonat.

Belvárosi Kárpitoskeilékek
Kft.
végrehajtatónak
Farkas Sándorné s z .
Rebi Julianna végrehajtást
szenvedő
ellen indított végrehajtási
ügyében a
telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár
verést 246 P 20 fillér
tökekövetelés
és járulékai behajtása végett a Komá
rom városban fekvő s a komáromi 395
sz. tkvi betétben A f 1 sor 195 hrszámu Farkas Sándorné sz. Rebi Juli
anna nevén álló lakház a 41. sz. alatt,
udvar és kert a Beöthy Zsolt utcában
ingatlanra 4000 P kikiáltási árban e l 
rendelte.
Az árverést 1940. évi o k t ó b e r hó
16. n a p j á n délután 3 órakor a telek
könyvi hatóság helyiségében (Komárom,
Beőthy-u. 15. fszt 1. ajtó) fogják meg
tartani. Az árverés alá kerülő ingatlant,
ha az árverés megtartását a fenti vég
rehajtató kéri, 2556 P 49 f vételárnál
alacsonyabb áron eladni nem lehet.
(5 610|1931. M . E . sz. r. 2. § ) .
Bánatpénz a kikiáltási ár 10
0/0-a, amelyet
a magasabb
ígéret
ugyanannyi o/ -ára kell kiegészíteni.
Komárom, 1940. évi június hó
18. napján.
Dr. Jánossy s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:
0

és PHILIPS gyártmányú rádiók, N É P 

Rádió-,

Komárom, Kim Miklós-u. t i .
Telefon 470.

KFC(Ujváros)-Siófok 0:0 (0:0).

Bajnoki

s^pte^er28.

T U R U L

D A C - K F C 4:0 (1:0).

A Szociális Misszió Tár

sulat munkaévnyitó ü l é s e . Az
elmúlt hét folyamán tartotta a
Szociális Missziótársulat komá
romi Szervezete munkaévnyitó
ülését Alapy Gáspárné elnőklésével. A szakosztályvezetők évi
beszámolója
után
megállapí
tották
a szakosztályok folyó
munkaévi programját. Két uj
szakosztály felállítását határoz
ták e l : a fogházmissziós szak
osztályt, melynek vezetését dr.
Eckert Lászlóné, a királyi ügyész
ség elnökének neje vállalta ; a
kóiházmissziós szakosztályt,mely
nek vezetésével dr. Rády ő d ö n
vm. tiszti főorvos feleségét bízta
meg az értekezlet. A téli segé
lyezési akció javára október 5-én
a C o r s ó étteremben társasva
csorát, november 1-én pedig
gyüjtőnapot rendez. Rozmán Fe
renc téti plébános volt a szer
vezet egyházi tanácsadója, távo
zásával a tisztséget Surányi
Fe
renc volt szíves vállalni. Az ülé
sen részt vett Boér Judit S. M . a
Szoc. Missz. központi kiküldött
je, k i a legnagyobb elismerésé
nek adott kifejezést és mondott
köszönetet Alapy Gáspárné el
nöknek, Tangl Anci ügyv. al
elnöknek, a vezetőségnek és
minden tagnak odaadó eredmé
nyes munkájukért.

^^^^1940.

műszaki

szaküzlet.

Javító műhely !

Nagy választék az összes cikkekben!

P. H.

Funtek Zoltán
díjnok.
Felelős kiadó :
CZIKE

IMRE.

Nyomatott Hacker Dezső
könyvnyomdájában

Komárom,

Mussolini-ut 23.
Felelős vezető: Hacker Dezső.

