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Tek. Magyar Nemzeti Múzeum 
K p Budapest uj 

ELŐFIZETÉSI ÁR 
Egész évre 8 P. Negyedévre 
Félévre 4 P. j Egyes szám ára 

Megjelenik minden szombaton. 

2 P. 
20 fül. 

Felelős szerkesztő: 

PATHÓ GYULA 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 491 . 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

A vármegye ő s z i r e n d e s 
k ö z g y ű l é s e . 

Szeptember 30-án tartotta 
meg Komáromvármegye öszi ren
des közgyűlését a Kultúrpalota 
nagytermében vitéz Nagy Nán
dor főispán elnöklete alatt. 

Az elnöklő főispán napirend 
elhitt lendületes szavakkal utalt a 
legutóbb lezajlott nagy eseményre: 
Erdély északi felének vér nélküli 
visszatérésére. Hálás hangon 
aposztrofálta a nagy baráti né
met és olasz nemzetet, továbbá 
Teleki Pál gróf m. kir. minisz
terelnököt és Csáky István gróf 
külügyminisztert. Külön is k i 
hangsúlyozta a magyar honvéd
ség nagy súlyát és dö.itő szere
pét a kedvező elintézés lehetővé 
tételében. Rendkívüli tetszést és 
lelkesedést keltettek az elnöklő 
főispán befejező szavai: hisszük 
és reméljük, hogy a határon még 
tulrekedt magyarjaink visszaté
rése is rövidesen meg fog va
lósulni. 

Vitéz Bartal Iván th. b i 
zottsági tag szólalt fel ezután és 
lelkes szavakban fejezte k i a 
törvényhatóság hazafiúi érzelmeit 
az erdélyi részek visszatérésével 
kapcsolatban. 

Reviczky István vármegyei 
alispán emelkedett ezután szó
lásra és a törvényhatóság őszinte 
elismerését, üdvözlését és jókí
vánságait tolmácsolta vitéz Nagy 
Nándor főispán vitézzé avatása 
alkalmából. A törvényhatóság v i 
tézi tagjai közül vitéz Mészáros 
Pál csatlakozott az üdvözléshez. 
Vitéz Nagy Nándor főispán meg
hatott szavakkal köszönte meg a 
törvényhatóság szives megemlé
kezését és gratulációiát. 

Az érdemleges tárgysorozat 
tárgyalása során a Ludovika 
Akadémián Komáromvármegye 
részére egy alapítványi helyet 
biztosított a közgyűlés, évi 1420 
pengő folyósításával, egy komá
rommegyei ifjú részére. 

Nagyobb vitát provokált a 
tatabányai vásárok ügye, melyet 

Thüringer Pál dr. aljegyző re
ferált. Itt kimondta a közgyűlés, 
hogy idegen árusokat nem en
gedélyez a vásáron. Evvel kap
csolatban felhívta a közgyűlés az 
alispánt, hogy a zsidó vásári 
árusok működésének mellőzése 
céljából az egész vármegye te
rületére vonatkozóan intézke
dést kér. 

Rövid vita után kimondta 
a közgyűlés, hogy Erdély segély
akciójára nem a javasolt 5000 
pengőt, hanem 10.000 pengőt 
szavaz meg, minthogy erre lesz 
fedezet. 

A közgyűlés a vármegye 
tisztviselőinek és alkalmazottai-

nak 1940. évre karácsonyi jutal 
mat, 1941. évre pedig drágasági 
pótlékot szavazott meg egyhan
gúlag. A kisgyűlés javaslata 
alapján karácsonyi jutalmul az 
egy havi törzsfizetés 50 száza
lékát és családipótlék címén 
családtagonként a főiskolát vég
zett tisztviselőknél 30—30 P-t, 
érettségizetteknél 20—20 P-t, a 
többi alkalmazottaknál 10—10 
P-t állapított meg. 1941. évre 
drágasági pótlékul a törzsfizetés 
egy havi összegét rendelte ha
vonkénti részletekben kiutalni a 
közgyűlés. Végül Balogh Miklós 
indítványai felett napirendre tért 
a közgyűlés, miután azok a vá
rosi törvényhatóság érdekkörébe 
tartozóak. 

Tizenkét óra után az el
nöklő főispán a közgyűlést be
zárta. 

Őszinte részvéttel, mély 
megilletődéssel vettük tudomásul 
a győri egyházmegye és az egész 
magyar katolikus társadalom nagy 
gyászát: lireyer István dt . győri 
megyéspüspök szombaton, hosz-
szú, kinos szenvedés után győri 
rezidenciájában 60 éves korában 
elhunyt. 

Az áldottszivü főpásztor a 
budapesti piaristáknál végezte 
középiskolai tanulmányait, teoló
giát Budapesten és külföldön 
hallgatott, Esztergomban, Buda
pesten és egyebütt lelkészkedett, 
hosszú ideig, mint a katolikus 
ügyek vezetője, dolgozott osz
tályfőnöki rangban a kultuszmi
nisztériumban, innen Eszter
gomba került, mint a bíboros 
hercegprímás segédpüspöke. 

Esztergomból került aztán 
a győri egyházmegye élére, mely
nek hét esztendeig állott az élén, 

mint az egyházmegyének sor
rendben, Szent István uralkodása 
óta hetvennegyedik püspöke. 

Szentéletü, nagytudásu fő
pap volt, kit hívei rajongásig 
szerettek. Egyházmegyéje ügyeit 
utolsó lehelletéig a legnagyobb 
gonddal maga intézte. Komárom 
ügyei iránt mindig a legoda
adóbb érdeklődést mutatta, sok
szor megfordult városunkban, 
különösen az uj templom épít
kezésével kapcsolatban. 

Évek óta betegeskedett: 
bélrák támadta meg, többször 
műtétet is végeztek rajta Buda
pesten, de az orvosi tudomány 
nem tudott rajta segíteni. 

Hősies elszántsággal és tü
relemmel viselte szenvedéseit. 
Hivatalos ügyeit még a halála 
előtti napokban is, mint ágyban 
fekvő beteg, maga intézte. 

Temetése, melyet Serédi 

Jusztinián bíboros hercegprímás 
végzett, kedden volt Győrött a 
székesegyházban, országos rész
vét mellett. Városunkból megje
lentek a végső tisztességadáson 
Alapy Gáspár m. kir . kormány
főtanácsos, polgármester, Surányi 
Ferenc apátplébános, Nagy Ig 
nác hitoktató, míg Komáromvár
megyét Reviczky István alispán 
és Mihály Géza dr. főszolgabíró 
képviselték. 

Erdélyért! 
A Kormányzóné őfőméltó

sága „Erdélyért" akciójára be
folyt adományok. 

Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármesterfel-
hivást intézett a Komáromban 
működő összes hivatalokhoz, tes
tületekhez, vállalatokhoz és jóté
kony egyesületekhez, hogy az 
„Erdélyért" akció javára felaján
lott adományokat Komárom vá
ros területén lakó nagylelkű ada
kozók ne közvetlenül az akció 
intézőbizottságához, hanem a vá
roshoz fizessék be s ő gondos
kodik azok továbbításáról. A fel
hívás eélja az volt, hogy polgár
mesterünk egy könnyen áttekint
hető képet nyerjen a város terü
letén e célra befizetett adomá
nyok nagyságáról. 

Polgármesterünk felhívása 
megértésre talált, mert lapzártáig 
az alábbi adományok folytak be 
a város pénztárán keresztül az 
„Erdélyért" akció céljaira: 

Komárom város tisztv. és 
egyéb alkalmazottai: 250 P., 
Csaplovics József, Protestáns 
Nőegylet, Izr. Egyházközség 50-
50 P, Komáromi Irgalmasnővé-
rek, Fiedler József, Weisz Test
vérek cég 20—20 P,Mansz. ko
máromi csoportja, dr. Piacsek 
Rezső, Pödör Béla, Scholtz Fe
renc, dr. Szijj Ferenc 10—10 P, 
Somogyi István 7 P, dr. Takács 
Gyula 4 P, Nádas József 3 P. 

A felhívás kiadása előtt 
közvetlenül a gyüjtőbizottsághoz 

Megbizható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
á r o n . 

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

V á s á r o l j u n k 

Szövetkezet 
Komárom, Mussolini út 19. 

' T a g j a i n k n a k 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

Breyer I s t v á n 
g y ő r i p ü s p ö k h a l á l a . 
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Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

küldték be adományaikat, de er
ről polgármesterünket értesítet
ték: Fiedler János Lenipari R. T . 
500 P, O T I komáromi ker. pénzt, 
alkalmazottai 173 P, M . k i r . fő
vámhivatal tisztv. kara 25 P. 

A nagylelkű adományokért 
ez uton is hálás köszönetet 
mond s további szives adomá
nyok felajánlását kéri : 

Alapy Gáspár 
m. kir. kormányfőtanácsos, 

polgármester. 

Az ógyallai meteoroló
giai intézet ünnepe. 

Az ógyallai meteorológiai 
é t földmágnességi intézet vasár
nap ünnepelte megalapításának 
negyvenedik évfordulóját. Az i n 
tézetet Konkoly-Thege Miklós 
alapította és most a negyve
nedik évfordulót az Intézet vá
lasztmányi ülésen ünnepelte m t g . 

Megkoszorúzták Konkoly-
Thege Miklós ógyallai sírját s 
az ezt követő ünnepélyes vá
lasztmányi ülésen Cholnoky Jenő 
mondott ünnepi beszédet. Réthy 
Antal, az intézet ügyvezető-alel
nöke szólalt fel ezután, majd 
Kenessey Kálmán, az ógyallai 
obszervatórium vezetője tartott 
előadást. Barta György tanár a 
hazai földmágnességi kutatásról 
beszélt, majd a megjelentek meg
tekintették a csillagvizsgálót és 
az obszervatóriumot. 

Per fekt gép- é s gyorsirónő 

délutáni alkalmazást keres. Má
solást és sokszorosítást olcsón 
vállal. Cím a kiadóhivatalban. 

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

Telefon 470. 

Okt. 5-én szombaton és okt. 7-én 
hétfőn M47 ésl|29 órakor 
Október 6-án vasárnap 
2, 415, i|47 és 1129 órakor 

A német légi erő hősi teljesít
ménye a 

Tűzkeresztség. 
UFA világhiradó. 

Kolozsvári bevonulás. 

A vasárnapi 2 órás előadás 
olcsó helyárral 20—70 fillérig. 

Okt. 9-én szerdán és 10-én 
csütörtökön h*l és l|29-kor 

Ámor az autóban 
(útitársam a betörő). 

MAGYAR és UFA világhiradó. 
Nagyváradi bevonulás. 

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

XI. 

Abban a tekintetben most 
már, hogy hogyan és mikép i n 
téződjék az immár elhatározott 
ostrom, miféle tervszerűség ér
vényesüljön a kivitelben, egy
szóval abban a kérdésben, amit 
a magas haditudomány taktika 
néven jelöl meg, ujabb beható 
tanácskozás folyt le. Persze itt 
megint csak Szabó vádbiztos
elvtársé volt a döntő szó. 

A megbeszélés kezdete 
némi msglepetést hozot t : Szabó 
elvtárs felszólította a jelenlevő 
volt katonatiszteket, hogy a meg-
ostromlás dolgában tanácskoz
zanak és javaslataikat az intéző 
tanácsnak sürgősen terjesszék 
elő. Elvrégre ők jártasak a hadi
tudományokban és igy megfelelő 
és célravezető tervvel tudnak 
szolgálni. 

A jelenlevők csak néztek : 
nem is olyan hebehurgya ember 
ez a Szabó elvtárs, van ennek 
magához való esze. A tiszt urak
nak pedig, kiknek eddig elég 
kálvária-járáson kellett keresztül-
menniök, mintha egy kissé meg
nőtt volna az ázsiójuk... 

Ki is dolgozták a jó tiszt 
urak a tervezetet a legnagyobb 
körültekintéssel, ahogy az Úris
ten csak tudniok engedte, írást 
is csináltak, rajzot is pingáltak 
róla s már a délutáni ülésen illő 
magyarázatok kíséretében elő is 
terjesztették. 

Édes Istenem: hát persze 
hogy a legjobbat, a legmegfele
lőbbet adták, ami csak telhetett 
tőlük. Hiszen igaz, hogy körü
löttük lezüllött a magyar világ, 
elsüllyedt, eltűnt a tisztes ma
gyar érzés és erkölcs, de hát a 
túlsó félen meg a cseh volt az 
ur és mégis csak arról volt szó, 
hogy egy darab magyar földet 
ezektől kell visszaszerezni. Majd 
talán csak meghiggad ez a vörös 
őrület, majd csak kitör a józan 
ész és magyar sziv, elvégre a 
vér nem tagadhatja meg sokáig 
önmagát: mégis csak jó és nagy 
dolog lesz minden talpalatnyi 
föld, ami visszajön. A Stromfeld 
Aurélok, Tombor Jenők, kiváló, 
ragyogó eszű magyar vezérkari 
tisztek is ezért bocsájtották a ké
sőbbi, nagy vörös offenzíva során 
tudásukat a kommün seregének 
rendelkezésére, ezt a hitet szol
gálta az ő mesteri hadvezetésük, 
mellyel már — tudjuk — szinte a 
fél Felvidékről kiűzték a csehe
ket: — hát hogyne adták volna 
a szegény jó komáromi tisztek 
tudásuk legjavát, hogy pátriáju
kat, állomáshelyüket, a jó Ko
márom városát és vidékét a be

tolakodó idegen fajzattól meg
szabadítsák... 

A tiszt urak tervének lé
nyege — mint ezt Akátz István 
„ezredes-elvtárs" a katonatanács 
előtt részletes megokolás kísé
retében élőszóval előadta — a 
következő v o l t : 

Nagy zajjal, a lehető leg
nagyobb demonstráció kíséreté
ben színleges támadás indítandó 
az Erzsébet-hidon, tehát a város 
centrumában. Ez alatt pedig 
csöndben, leplezetten, az összes 
rendelkezésre álló erők felhasz
nálásával a főtámadás Monostor
nál, az érsekújvári vasút hidján 
történjék. Ennek a hidnak a 
deszkái ugyan fel vannak szedve, 
azonban a sinek és talpfák he
lyükön vannak, az átkelés aka
dálytalan. Itt cseh őrség alig 
van, a támadás alkalmával is 
időbe telik, mire odajutna, szinte 
észrevétlenül be lehet jutni a vá
ros mögé, a csallóközi pályaud
vart, sőt a vágdunai hidat is 
aránylag rövid percek alatt el 
lehet érni s az egész város cseh 
helyőrsége igy hamarosan beke
ríthető és megbénítható. 

Ez volt a tiszt urak j ó 
hiszemű és mindenképpen cél
irányos javaslata. 

Ekkor jött aztán a meglepő 
fordulat. 

Az elnöklő Szabó István 
vádbiztos-elvtárs felállott és kö
rülbelül igy enunciálta a határo
zatot : 

— Most már tudjuk, mi a 
burzsuj-tisztek véleménye. M i n t 
hogy mink proletárok vagyunk, 
ezek pedig itt a proletár-dikta
túra ellenségei, tudjuk azt is, 
hogy nekünk az ő tanácsuk el
lenére kell cselekednünk. Kimon
dom tehát a határozatot, hogy a 
főtámadás a közúti hidon lesz, a 
színleges támadás pedig fönn a 
monostori vasúti hídnál! 

És igy is lőn. 
Még aznap, április 30-án 

kiosztották a szerepeket, elké
szítették a hevenyészett lövész
árkokat, felállították a rendelke
zésre álló ágyukat, hogy a vörös 
ünnepen, május elsején minden 
készen legyen a nagy munkához. 

* 

Mindezt a furcsaságot az 
én kedves Tooth Zsigmond dr. 
barátomtól, mint szem- és fül-
tanutól hallottam, aki — mint a 
volt burzsuj közigazgatás em
bere, különben pedig a világhá
ború vitéz főhadnagya — szin
tén ki volt rendelve a tanács
kozásokhoz. Ott ült végig, szótla

nul . Az én Tooth Zsiga barátom 
amúgy is — mint afféle poétalélek 
— csöndes, szófukar ember volt. 
A jóembereivel sem volt éppeH 
bőbeszédű, de azoknak, akiket 
nem igen állhatott, ugy kellett a 
szót kihúzni belőle. El lehet 
most már képzelni, hogy az én 
szegény jó Zsiga barátom min
dennek láttára és hallatára mi 
lyen szörnyű nagyoKat hallgat
hatott magában ott a sarokban... 

Tomanóczy József dr. 

A Baross Szövetség 

Komáromban. 

Néhány hét előtt tartotta 
tisztújító közgyűlését a Baross 
Szövetség komároi szervezete. A 
gyűlésen Lányi Árpád ny. ezre
des, az országos központ szer
vezési osztály vezetője ismertette 
a Baross Szövetség célkitűzését, 
munkaprogramját, működési te
rületét. 

Örömmel hallgattuk a lel
kes magyar beszédet, mert érez
tük, hogy a beszéd tüze Komá
romban is fáklyát gyújt, váro
sunk, vármegyénk gazdasági éle
tében olyan ideálokért lobog
tatja kék-fehér zászlaját, melyek 
hivatottak előbbre vinni a szebb 
boldogabb magyar jövendőt. M i 
ismertük a Baross Szövetség 
életrekeltését, működését és ered
ményeit, boldogok voltunk tehát 
a gyűlésen, hogy a lelkes tájé
koztató nyomán eleven lüktető 
életet indít a Baross Szövetség 
Komáromban is, feladatául tűzi 
ki szűkebb körünkben, a mi 
társadalmunkban is, hogy kőz
tünk is, a magyar haza számára 
keresztény iparost és keresztény 
kereskedőt neveljen. 

Kár, hogy a közgyűlést na
gyobb propaganda nem előzte 
meg. Hogy az uj működési évbe 
a város egész társadalma, m i n d 
két városrész lakósága egyete
mesen nem kapcsolódott bele. 

Megnyugtató, hogy az uj 
elnök a megválasztott tisztikar 
és választmány lelkes, tettrekási 
gárda, mely a nagyhivatásu Szö
vetséget Komáromban, a várme
gyében népszerűsíteni tudja, 
hogy áldásos tevékenységét kt-

. fejthesse. Nagy munka vár az 
uj vezetőségre, hogy vállalt tiszt
ségüket maradéktalanul betölt
hessék. Az általános szervezés 
munkájával kell elindulniok, hogy 
a Baross Szövetség táborába 
minden igaz magyart beterelje
nek. A „Női Tábor" életre lüvasa 
nagy erővel fogja előbbre vinni 
munkájukat. Azonkívül a szak
osztályok megalakítása, áruba-
szerzŐ csoport felállítása a mai 
gazdasági helyzetben elodázha
tatlan. 

Szívből kívánjuk, hogy a 
Baross Szövetség szívós és kö
vetkezetes munkája Komárom
ban is minél nagyobb tényleges 
hasznot biztosítson a magyar 
iparos és kereskedőtársadalmon 
keresztül a nemzetnek s ígérjük, 
hogy lélekkel és örömmel ve
szünk részt obben a nemzetépítő 
munkában. 



1940. október 5. 

Nagy lelkesedéssel 
fogadja Komárom a 
hazatért háziezredeit. 

Nap-nap után izgalommal 
sokasodnak össze a hozzátarto
zók, a kíváncsiak a komáromi 
pályaudvarok környékén; lesik, 
várják, mikor fut be az a vo
natsor, mely szeretteiket, az Er
délybe vonult katonáinkat hozza 
haza. 

Szeptember hó 29-én, va
sárnap futott szét a hir a város
ban: ma érkeznek meg a nehéz
tüzérek hosszú gépkocsi soraik
kal. A helybeli állomásparancs-
nokság hivatalosan közölte ugyan
is városunk polgármesterével, 
hogy a gépvontatású 
tüzérosztály délelőtt 11 óra 
tájban Komáromba érkezik és a 
Klapka-téren sorakozik fel. Pol
gármesterünk nyomban értesí
tette erről a városi törvényha
tósági bizottságnak a dunabal
part i városrészben lakó tagjait 
és fölkérte őket, hogy a fogadás 
fényének emelése céljából a 
Klapka-téren szíveskedjenek meg
jelenni. 

Az érkező tüzérosztályt v i 
téz Ollé Antal alezredes vezette. 

Lelkesedő tömeg fogadta és 
virággal árasztotta el a városba 
bevonuló parancsnokot és kato
nákat a Nádor-utcán és a Klapka
téren, ahol már Alapy Gáspár 
m. kir . kormányfőtanácsos, p o l 
gármester, az egész hivatalos fo
gadóküldöttség és a város elő
kelősége türelmetlenül várták. 

Felharsant az imához kürt
jei , utána polgármesterünk lelkes 
szavakkal köszöntötte a hazatérő 
csapattestet s kiemelte a lelkiis
meretességet és a kötelességér
zetet, amellyel a honvédség min
den egyes tagja eleget tett a 
mozgósitási parancsnak. A meg
becsülés büszkesége hatja át a 
sziveket, amikor ismét itthon 
üdvözölhetjük véreinket. Viiéz 
Ollé Antal alezredes a tüzérosz
tály nevében köszönetét fejezte 
ki a meleg fogadtatásért. 

Az ünnepség után Tenke 
Lajos ezredes, állomásparancs
nok előtt a tiizérosztag elvonult. 

A házi gyalogezred és a 
Klapka tüzérezred hazaérkezése 
minden percben várható. A két 
háziezred ünnepélyes fogadására 
minden előkészület megtörtént. 

G y á s z m i s e . A győri egy
házmegye megboldogult püspö
kéért, dr. Breyer Istvánért okt. 
9-én 9 órakor lesz ünnepi gyász
mise a Jézus Szive templomban. 

Nyilt levél Alapy Gáspár polgár
mester Ürhoz. 

Irta: Kun Árpád dr. 

Mélyen tisztelt Barátom ! 
Szives elnézésed kérem, 

hogy az amúgy is túlterhelt mun
kakörödet még egy ujabb, az 
alábbi kéréssel terhelem, de ezen 
kérdés annyira kikívánkozik a 
nyilvánosság elé, hogy ugy ér
zem, feitétlen szükséges és i n 
dokolt volt az alábbi levelem 
megírása. 

A komáromi középiskolákba 
vasúton naponként beutazó diák
gyermekek utazási nehézségeiről 
van szó. Köztudomású mindenki 
előtt az, hogy városunk mindkét 
oldalán elfekvő középiskoláink 
és egyéb intézményeinkbe a vá
ros környékéről csaknem 40 km-es 
távolságból, minden irányból is
kolásgyermekek járnak be. Eze
ket az iskolás gyermekeket a 
szüleik még f. évi június havá
ban, vagy pedig augusztus hó 
végén íratták be. A beiratkozás 
idején fennálló vasúti közlekedés 
megengedetté és könnyen lebo-
nyolithatóvá tette a Komárombt 
való reggeli beutazást, majd pe
dig innen a kora délután való 
visszautazást, ebben a feltevés
ben Íratták be a szülők gyerme
keiket részben a gimnáziumba, 
részben a polgári iskolákba, 
részben pedig más egyéb közép
fokú intézményekbe. 

A vasúti közlekedés sajná
latos módon korlátozódott, a 
korlátozás oka mindnyájunk ál
tal közismert, egyben a magas 
honvédelmi célokat tekintve in
dokolt is. Ezzel szemben nem 
indokolt azonban a beszünte
tett vonatjáratok megválogatása, 
mert egyenesen büntetésszámba 
megy most, a naponkénti a ko
máromi iskolákba bejáró diákok 
beutazása, különösképpen pedig 
a hazautazása. 

I . 
A jobboldali városrész diákjainak 

helyzete. 
A jobboldali városrészen 

levő állami polgári iskolába ÁCS 
felöl a diákgyermekek más vo
nat hiányában reggel fél 9 óra
kor érkező személyvonattal ér
kezhetnek meg. Míg onnan a 
távoli polgári iskolába beérkez
nek, csaknem 9 óra van. Tudo
másom szerint nevezett állami 
polgári iskola igazgatósága a 
legnagyobb megértéssel vette tu 
domásul a mostoha közlekedési 
viszonyokat és ennek követkéz-

tében az iskola igazgatósága 
hallgatólagosan elnézi, hogy Ács 
felöl beérkező polgári iskolai 
diákok ezen fél 9 órás vonattál 
utazhassanak be Komáromba, 
mert egyébként már reggel fél 5 
órakor kellene Komáromba be
érkezniük. 

Ugyanezen pogári iskolá
hoz Szőny, Almásfüzitő stb. déli 
részről reggel beérkező gyerme
kek közlekedése még jó, ameny-
nyiben reggel fél 8 órás személy
vonattal beérkezhetnek Komá
romba. 

Ugyancsak kedvezőnek 
mondható a Nagyigmánd felöl 
reggel beérkező gyermekek uta
zása is, amennyiben ezen diá
kok a reggeli 7 óra 20 perckor 
beérkező személyvonattal futnak 
be Komáromba. 

Kedvezőtlenebb azonban a 
diákok visszautazásának lehető
sége. Komárom jobbparti részé
ről a reggeli időben bejövő p o l 
gári iskolai diákok csak a dél
után 6 óra 1 perckor induló 
személyvonattal utazhatnak to
vább Szőny, Füzitő, Tata felé, 
míg az ellenkező oldalon vagyis 
Ács felé csak este háromnegyed 
8 órakor induló vonattal mehet
nek a diákok haza. 

Ugyanilyen a helyzet a Nagy
igmánd felé délután visszautazó 
diákok számára is. Be lett szün
tetve a Komáromból 14 óra 42 
perces, a 15 óra 50 perces sze
mélyvonat, és csak a 19 óra 50 
perckor induló esti vonattal me
hetnek haza. 

I I . 
A baloldali városrész diákjainak 

helyzete. 
Még elszomorítóbb azonban 

a Komárom baloldali városrészre 
bejáró és tömegében, számában 
sokkal nagyobb diáksereg uta
zási lehetősege. A város ezen 
részében fekszik a gimnázium, 
a kétrendbeli polgári iskola, és 
más egyéb intézmények, ugy, 
hogy ezen iskolákba naponként 
vidékről, különösen a Csallóköz
ből több mint 200 diák jár be. 
Komárom ezen részébe a diák
sereg a Csallóközből 8 óra 
előtt 2 perccel beérkező vonat
tal jut be. Mivel igy a tanilás 
pontos megkezdésén a beutazó 
diákok pontosan meg nem je
lenhetnek, a főgimnázium igaz
gatósága a beuiazásokat az ösz-
szes gimnáziumi diákoknak el
tiltotta azzal az indokolással, 
hogy a reggeli pár perces ké
sés a tanitás zavartalan me
netét gátolja. Nem kívánok 
ezidőszerint a főgimnázium 
igazgatójának ezen alakilag min
den tekintetben indokolt ren
delkezésével szembeszállni, azon
ban leszögezni kívánom azt, hogy 
minden hatóság, intézmény az u. 
n. vis major okozta nehézsége
ket megértéssel szokla figyelem
be venni. A polgári iskolák igaz
gatósága ezzel szemben már 
megengedi, hogy a beutazó diá
kok negyed 9 órára érkezhesse
nek be. Sokkal szomorúbb azon
ban a helyzet a visszautazást te
kintve. Az u. rí. Csallóköz felé: 
örsujfalu. Aranyos, Ekei, Ne-
mesócsa, egészen Nagymegyerig 

utazó, diáksereg csak este. 21 óra 
19 perckor induló személyvonat
tal utazhat haza és igy mire 
hazaérkezik, éjjel fél 11 óra, sőt 
11 óra az idő. A korlátozások 
során a Máv. igazgatósága be-, 
szüntette a komáromi északi 
pályaudvarról 13 óra 23 perck«r, 
15 óra 08 perckor, 19 óra 09 
perckor induló mindhárom dél
utáni személyvonatot. 

Akárhogy is vizsgálja a 
laikus szemlélő a Máv. vonat
korlátozó rendelkezéseit, nem 
lehet megérteni azt, hogy Ko
márom törvényhatóságának kö
zönségét ezzel kapcsolatosan az 
egész környék, csaknem vár
megye közönségét is, miért bü-
teti ennyire a Máv. igazgatósága 
a vonatkorlátozások helytelen 
megállapítása tekintetében. Az 
bizonyos, hogy honvédelmi cé
lokra a vonatok közlekedését 
korlátozni kellett és kell, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy 
a Máv. igazgatósága ne legyen 
tekintettel a Komáromba bejáró, 
csaknem 300 főt kitevő diákse
reg elsőrendű, csaknem életkér
dést jelentő érdekeikre. 

I I I . 
Megoldási lehetőség. 

Méltóságos Polgármester Uram 1 
Fenti tényállás előrebocsáj-

'ásával mély tisztelettel kérlek a 
nagyszámú diáksereg szüleinek 
nevében, méltóztassál ezen tel
jesen tarthatatlan kérdés azon
nali megjavítását kezedbe venni, 
méltóztassál illetékes tényezők-
ket lefolytatandó tárgyalás után 
odahatni, hogy a Máv. igazga
tósága a Komáromba beérkező, 
a Komáromból visszainduló u. n . 
diákvonatokat azonnali hatállyal 
állítsa vissza. 

Rövidúton érdeklődtem a 
tankerületi Főigazgatóságnál, a 
hol is ezen kérdést a lehető leg
jobb jóindulattal kezelik, ahol is 
azonban azt a felvilágosítást 
kaptam, hogy a főigazgatósághoz 
Írásbeli panaszok nem érkeztek 
be, igy azok hiányában a főigaz
gatóságnak nincs módjában a 
Máv. igazgatóságnál interveniálni. 
Ezúttal is mély tisztelettel kérem 
a Nagytekintetü Tankerületit Fő
igazgatóságot, méltóztassék a 
polgármester úrhoz intézett, jelen 
nyílt levelemet 300 szülő nevében 
és képviseletében beadott panasz
nak tekinteni, méltóztassék a vá
ros polgármesterével, szükség 
szerint a város főispánjával a-
zonnal érintkezésbe lépni és a 
legilletékesebb helyen, a legrövi
debb idő alatt eljárni oly irány
ban, hogy szükség szerint más 
egyéb, esti, avagy délben, vagy 
délelőtt induló és forgalomban 
tartott vonatok beszüntetése mel
let Komáromból minden vidéki 
irányban délután 2—3 óra táj
ban egy u. n. diákvonat i n d u l 
jon. 

Hogy a fentebbi, különö
sen a visszautazás nehézségei, 
mily káros befolyással vannak a 
tanuló ifjúság tanulmányi, fe
gyelmi és egyéb erkölcsi viszo
nyaikra, ezzel a kérdéssel tovább 
nem is kívánok foglalkozni, ezt 
minden értelmes egyén azonnal 
belátja. 
Méltóságos Polgármester Uram ! 

Mély tisztelettel kérlek, ke
gyeskedjél kezedbe venni ezen 
igen sürgős és fontos kérdés a-
zonnali megoldását, mert mint 

f 
Özv. Tromler Miklósné szü!. Fiszlnger Angéla és gyermekei 

Miklós, Ferenc, Károly és Erzsébet ugy a maguk, mint az összes ro
konság nevében mélységes fájdalommal, de a jó Isten akaratában meg
nyugodva ezen az uton tudatják összes ismerőseikkel, barátaikkal és 
vendégeikkel, hogy a legjobb férj, szerető apa, testvér és rokon 

TROMLER MIKLÓS 
munkás életének 60-ik, boldog házasságának 31-ik évében f. hó 3-án 
a haldoklók szentségével megerősítve visszaadta lelkét Teremtsenek. 
A megboldogult földi maradványát iolyó ho 5-eo, szombaton délután 
4 órakor fogjuk a róm. kat. egyház szertartása, szerint a temető rava
talozójából feltámadásig nyugvó helyére kísérni. Az engesztelő szent 
mise-áldozat az elhunyt lelkiüdvéért folyó hó 7-én reggel i/i 8 órakor 
lesz bemutatva a Mindenhatónak a Szent András templomban. 

Komárom, 1940. október 3. j 



minden kérdést, ezt is könnyen 
ét meg lehet oldani. 

Jelen hyilt levelemet azért 
bátorkodtam Hozzád intézni, mert 
ugy a törvényhatósági kisgyűlés, 
mint a közigazgatási bizottsági 
ülés is csak október első felében 
lesz, véleményem szerint pedig 
ezen,az egész várost és csak
nem a féi vármegyét érintő kér
dés, elintézése nem várhat. 

Tisztelettel megjegyzem, 
egyben már most is bejelentem, 
hogy jogomat fenntartom arra, 
hogy ezen igen fontos kérdést, 
a legközelebb összehívandó tör
vényhatósági közgyűlésen, vala
mint a közigazgatási bizottság 
ülésén is szóba hozhassam. Me
rem reményleni azonban mélyen 
tisztelt Barátom, ismerve bölcs 
és gyors intézkedéseidet, hogy 
ezen kérdés már addig kedvező 
elintézést nyer. A kedvező elin
tézésért már előre is, az érdekelt 
szülők nevében a leghálásabb 
köszönetem tolmácsolom, ugy 
Neked mélyen tisztelt Barátom, 
mint ezen kérdésben ugyancsak 
elsősorban eljárni hivatott tan
kerületi Főigazgatóságnak is. 

Vagyok megkülönböztetett 
tiszteletem tolmácsolása mellett 
készséges hived. 

HÍREK 
Október 6. megünneplése. 

A tizenhárom aradi vértanú em
lékét kegyelettel őrizzük. Az év
forduló napján az iskolák, egye
sületek, társadalmi és kulturális 
intézmények emlék-ünnepsége
ket rendeznek. Komárom szab. 
kir . város lskolánkivüli Népmű
velési Bizottsága október 6-án, 
vasárnap délután 5 órakor a Kat. 
Legényegyletben az aradi vértanuk 
emlékezetére nagyszabású mű
soros ünnepséget rendez. 

Főespereskerfiletl papi 
ülés . A komáromi főesperes-
kerület papsága okt. 7-én Tatán 
tartja őszi értekezletét Németh 
Gyula főespereshelyettes, felső-
gallai plébános elnöklete alatt. 

Megillető-Tromler Miklós. ' , 1 déssel vette 
Komárom társadalma Tromler 
Miklós, a Központi szálloda, 
étterem és kávéház tulajdonos, 
halálának hirét. Lesújtott bennün
ket a gyászhír, mert — bár t u d 
tuk, hogy közel másfél év óta sú
lyos betegségben szenvedett — 
nem gondoltuk, hogy betegsége 
ilyen hamar győzedelmeskedik 
szervezetén és a halál életének 
60 ik évében október 3-án dél
előtt oly hirtelen kiragadja az 
élők sorából. Közel négy évtize
dig élt közöttünk mint szorgal
mas, törekvő vendéglátó iparos. 
A Baross-utcai „Vigadó"-ban 
kezdte, majd a tisztikaszinó étter
mét bérelte. A világháborúban a 
31. honv. gy. e. kötelékében 
harcolt mindvégig, majd a lesze
relés után megvette a régi 
ismert Központi Kávéházat, 
melyet nagyvárosi nivóra fej
lesztett nagy szakmai tudásával. 
Társadalmi téren is szerepelt, 
igazgatósági tagja volt a Nép
banknak és a Városi Takaréknak, 
vezetője a vendéglátó-iparnak, 
tagja, több társadalmi egyesü
letnek. A megszállás alatt több 
szegénysorsu magyar diák tanít
tatását biztosította. Osztatlan 
megbecsülés övezte a város 
mindenrendü lakosai körében. 

Halálát szerető hitvest szül. 
Fiszinger Angéla és gyermekei : 
Miklós, Ferenc, Károly és Erzsé
bet gyászolják. Temetése f. hó 
5-én délután 4 órakor lesz a 
komáromi r. kat. temető ravata
lozójából. 

A Szoc. MItsz. Társasvacso
rája. A Szociális Missziótársulat 
Komáromi Szervezete f. évi ok
tóber hó 5-én a „Corsó" étte
remben társasvacsorát szándé
kozott rendezni. Mivel ugyan
ezen a napon több egyéb es
tély van városunkban, az egye
sület a társasvacsorát f. évi ok
tóber hó 12-ére halasztotta el. 
A vacsora-iveket f. hó 7-én kül
dik szét. Jelentkezni szerkesztő
ségünkben is lehet. 

Szeretettel búcsúztak M a 
rosi István kántortanítótól a 
mocsaiak. A komáromújvárosi 
r. kat. el. fiúiskolához Marosi Ist
ván mocsai kántortanítót válasz
tották. Mocsa községből való tá
vozásával vasát nap, szeptember 
hó 29-én melegen vettek bucsut 
a mocsaiak szeretett mesterüktől. 
A zsúfolt iskolateremben Nagy 
Péter plébános emlékezett meg 
Marosi István működéséről. Az 
iskolában, az egyházközség ak-
ció-katolikás életében, az egye
sületekben, a népművelői előa
dásokon — hangoztatta — m i n 
denhol nemcsak jó, de kitűnő 
munkát végzett. A plébános meg
ható szavai után az iskolásnö
vendékek és a szivgárdisták a 
hála és szeretet szavával vettek 
bucsut a távozó jó tanitóbácsi-
tól, megköszönték a gondos ne
velést és szeretetet, melyet nem 
tudnak feledni soha. Isten bősé
ges áldásával ajánlják a komá
romiak figyelmébe. 

Halálozás. Mélységes gyász 
köszöntött a komáromi Lengyel 
családra szerető jó édesanyjuk, 
özv. Lengyel Lajosné szeptember 
28-án, életének 66-ik évében be
következett elhunytával. A meg
boldogultat jótékonykodásáról 
ismerték városszerte. Halála nagy 
ürt hagyott gyermekei: Erzsébet, 
Albert, Mihály, László, Imre, Jenő, 
T ibor közt, gyászolják még 
menyei, unokái, testvérei és k i 
terjedt rokonsága. Temetése 
szeptember 30-án ment végbe 
nagy részvét mellett. 

T á r s a s v a c s o r a . Az újvá
rosi Katolikus Kör szombaton, 
okt. 5-én este 8 órakor a Kör 
éttermében a tagok és azok hoz
zátartozói számára társasvacsorát 
rendez. Menü : borjupörkölt ga
luskával. Egy teríték ára 1 P. 
A vacsora után szórakoztató 
zene lesz. A Kör tagjait ezúton 
is meghívja az elnökség. 

A vitézek Horthy serleg
avatása. Komárom vármegye 
és város vitézei az idegen ura
lom alól való felszabadulás al
kalmával főkapitányuk: vitéz 
nagybányai Horthy Miklós tisz
teletére Horthy-serleget alapítot
tak. Ezt a serleget ünnepi áldo
más keretében f. évi október hó 
5-én, szombaton este 8 órakor 
avatják fel a Központi Szálló 
nagytermében. Megjelenés : ma
gyar vagy fekete ünneplő ruhá
ban. 

Köszönetnyilvánítás. A 
Fiedler Lenipari /?. T. igazgató
sága kettőszáz pengőt adományo
zott az újvárosi rk. fiúiskola fel
szerelésére. A nagylelkű ado
mányt ezúton is hálásan köszöni 
az iskola igazgatósága. 

Október 6 -án, az aradi 
vértanuk ünnepén az újvárosi 
plébánia templomban a 10 órai 
szentmisén történik megemléke
zés a aradi tizenháromról. 

Előfizetőinkhez! Eddig küldött 
lapszámaink megtartásával T. 
Címet előfizetőink sorába vettük 
és kérjük, hogy az előfizetési 
dijat — a hátralékot is — m i 
előbb beküldeni szíveskedjék. 
Lapunk további fejlesztése csak 
ugy áll módunkban, ha T . Elő
fizetőink pártolják, támogatják 
lapunkat. Teljes tisztelettel az 
Uj Komárommegyei Hirlap kiadó
hivatala. 

C O R S O 

étterem és söröző 
Komáromu j városban, 

Mussolini-ut 13. 

Gyönyörű kerthelyiség, moder
nül berendezett éttermek és sö
röző helyiségek. — Elsőrendű 
ételek. — Kitűnő italok. — Mér
sékelt polgári árak. — Menü
rendszer. — ü o n d o s kiszolgálás. 
— Havi étkezőknek kedvezmény. 
Cigányzene. — Társasebédek es 
összejövetelek legalkalmasabb 
helye. 

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

Az 1940j41-es év program-t ipusai : 

STANDARD. TELEFUNKEN, ORION 

és PHILIPS gyártmányú rádiók, NÉP

RÁDIÓK nagy választékban raktáron. 

Mórocz P é t e r 
Komárom, Nádor-u. 15. Telefon 44. 
Rádió- , v i l l a n y - é s műszaki szaküzle t . 

Villanyszerelés ! Javi tó műhely ! 
Nagy választék az összes cikkekben! 

Komárom thj. szab. kir. város 
polgármesterétől. 

18.630| 1940. 
Tárgy : Zöldkereszt et tej

akció tejszükségle
tének biztosítása. 

A Komárom városi zöld
keresztes tejakció tejszükségle
tének biztosítására versenytár
gyalást hirdetek. 

Szállítandó napi 300 liter 
kifogástalan minőségű teljes tej. 
Vidéki ajánlattevők tejszállitmá-
nya Komárom vasútállomáson, 
a helybelieké Komárom községi 
elemi iskola tejkonyhájába szál
lítva. 

Az ajánlat benyújtási ha
tárideje : 1940. október 15-én, 
déli 12 óra; helye: Komárom 
város polgármesteri hivatala. 

Az ajánlat elfogadása ese
tén a szállítást 1940. november 
1-én keli megkezdeni és 1941. 
december 31-én ér véget. 

A szállítónak a város a te
jeskannákat rendelkezésére bo
csátja, de a kannák esetleges 
rongálásáért, elvesztéséért anyagi 
kártérítéssel tartozik. 

Az ajánlatok zárt boríték
ban adandók be a borítékon az 
alábbi megjelöléssel: „ Ajánlat 
a Zöldkeresztes Tejakció tejszük
ségletének szállítására". 

Komárom, 1940. szept. 27. 
d r . C s u k á s István s. k. 
főjegyző h. polgármester. 

Kislányom mellé 
okleveles tanitónőt 
L r p j - p c f x U - Cím a 
K . C I C S C r . kiadóban. 

2087 1940 vgh. sz. 

Árverési hirdetmény. 

Dr. Muráty György budapesti 
ügyvéd által képviselt Moldávia Gene
ráli bizt. r. t. javára 119 P 20 f. töke 
és több követelés járulékai erejéigameny-
nyiben a követelésre időközben rész
letfizetés történt, annak beszámításával, 
az érsekújvári kir. járásbíróság 1939. 
évi 2345J39. sz . végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végre
hajtást szenvedőtől 1939. évi szeptem
ber hó 29-én lefoglalt 900 pengőre be
csült ingóságokra az érsekújvári kir. 
járásbíróság Fk . 500639 sz. végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, annak 
az 1908.évi X L I . t. c. 20. § - a alapján 
a következő megnevezett továbbá a 
foglalási jegyiőkönyvből ki nem tünő 
más foglaltatok javára is, az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra 
az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, végre
hajtást szenvedő lakásán, ózdöge, 118 
szám alatt leendő megtartására határ
időül 

1940. évi okt. hó 10-én d. u. 15 
órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le
foglalt 4 tinó, 2 szekér s egyéb in
góságokat a legtöbbet ígérőnek — de 
legalább a becsár kétharmad részéért 
— készpénzfizetés mellett elfogom adni, 
még akkor is, ha a bejelentő fél a hely
színen nem jelenne meg, ha csak ellen
kező kívánságot írásban nem nyilvánít. 

Érsekújvár, 1940. szept. 2u. 

Sándor Ferenc 
P. I I . kir. bir. végrehajtó. 

Felelős kiadó : 

C Z 1 K E IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komarom, 

Mussolini-ut 23. 

Felelős vezető: Hacker Dezső. 

Versenytárgyalási felhívás. 


