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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 4-ji , 

Egyszerűbb közígazoatás. 
Egész sereg fontos és 

nagyvonalú reformot jelen
tett be a belügyminiszter a 
képviselőházban. Ezek kö
zött talán az a legfontosabb, 
amely hirdette: az uj költ
ségvetés keretében kormány
zatunk a magyar közigaz
gatást egyszerűbbé kívánja 
tenni. 

Mit jelent ez a gyakor
latban ? 

Tömör és megnyugtató 
vitéz Keresztes Fischer F e 
renc félreérthetetlen válasza. 
Azt jelenti, hogy közigazga
tásunkat közelebb visszük a 
néphez és gyorsabbá tesz-
szük, a bürokráciának le
hető legnagyobb fokú tuda-
datos csökkentésével. Erre 
vonatkozólag az előmunká
latok már teljesen befeje
ződtek s a miniszter ama 
reményének adott kifejezést, 
hogy még a télen módjában 
lesz a megfelelő törvény
javaslatokkal a Ház elé lépni. 

A belügyminiszter most 
jelzett törvényjavaslatai mély
rehatóan alakítják majd át a 
községi, a vármegyei és a mi
niszteriái s igazgatást. Rend
kívül nagy súlyt helyezek 

mondotta vitéz Keresztes 
Fischer Ferenc — a tiszt
viselők rendszeres tovább
képzésére s a vármegyei 
tisztviselőknél nem tartom 
a legmegfelelőbbnek a je
lenlegi választási rendszert, 
amely nem biztosítja azt, 
hogy minden állásba a leg
hivatottabb férfiak kerülje
nek. Hangsúlyozta ezután a 
szociális irányba való kép
zés fontosságát és rámuta-

toít arra is, hogy a jó köz
igazgatás ma kötelességsze
rűen folyik be a közgazda
sági élet irányításába. 

A népvédelem szem
pontjából igen figyelemre
méltó a miniszter beszédé
ben az a rész, amely a köz
egészségüggyel foglalkozik. 
E tekintetben is nagy fejlő
dés tapasztalható s a bel
ügyminiszter valóban nyu
godt lelkiismerettel jelent
hette ki, hogy a szociálpo
litika és közegészségügy 

megelőzése terén minden 
megtörtént, ami az adott k ö 
rülmények között megtör
ténhetett. Ide tartozik a gyer
mekvédelem és a társada
lombiztosítás kérdése is s a 
nemzeti közvélemény minden 
bizonnyal érdeklődő rokon-
szevvel fogadja azt a tervet, 
amely a társadalmi egyesü
leteket fokozottabban kívánja 
bekapcsolni a szerves szo
ciálpolitika munkaközössé
gébe. 

K o m á r o m nagy ünnepe. 
Istentiszteletek, díszközgyűlés a felszabadulás évfordulóján. 

November hó 6-ikát, a 
történelmi nevezetes örömnapot, 
mely örökké bevésődött városunk 
történetébe, ünnepé avattuk az 
elmúlt évben. A napot az évfor
dulón a város közönsége az 
idén is méltó keretekkel benső
séges lélekkel ülte meg. 

Délelőtt az összes egyhá
zak templomaiban ünnepélyes 
istentisztelet volt, hol, hatóságok 
iskolák, egyesületek, a hivek há
láimat mondtak az országgya
rapodásért, egy millió magyar 
visszatéréseért. 

Délelőtt 11 órakor díszköz
gyűlés volt a városháza nagy
termében. Surdnyi Ferenc apát, 
Lestár József dr. prépost-plébá
nosok, Galambos Zoltán ref. 
Fadgyas Aladár ev. lelkészek ve
zetésével az egyházak, Bántay 
Alfréd tábornok, vitéz Sziklay 
György ezredessel a helyőrség 
tisztikara, vitéz Nagy Nandui 
főispán, Reviczky István alispán, 
Csaplovics József tank. főigazgató, 
Jánossy Károly miniszteri taná
csos, kir. pénzügyigazgató, Sze
gedi József postaigazgató, vitéz 
Szabó István kir. tanfelügyelő s 
a többi hivatalfőnökökkel az élen 
hatóságok, egyesületek, intézetek 
vezetői, törvényhatósági bizott
sági tagok az előkelő vendég

sereggel együtt vettek részt az 
ünnepi közgyűlésen. 

Vitéz Nagy Nándor főispán 
nyitotta meg a díszközgyűlést. 
Mély tartalmú hazafias elnöki 
megnyitójában indokolta az év
forduló nap jelentőségét, melyet 
ünnepelni rendelt a város kö
zönsége. Hála telt fohásszal száll 
imánk Mennyei Atyánkhoz, há
lával adózunk a magyar honvéd
ségnek és dicső vezérének, em
lékezünk Kánya és Telekire, olasz 
és német barátainkra, Mussoli
nira és Hitlerre, akik támogatá
sával azóta két izben is gyara
podtunk, Kárpátalja és Erdély 
visszatérésével. 

A nap jelentőségét Kállay 
nndre dr. kir. közjegyző, a dísz
közgyűlés ünnepi szónoka mél
tatta. Ennél örvendetesebb napja 
Komáromnak még nem volt — 
állapította meg beszédében 
— Komárom idegen uralom 
alatt eddig soha sem volt. Majd 
megkapó eredetiséggel beszélt 
arról az időről, mely a felsza
badulást lehetővé tette, szólott a 
kisebbségi sors magyarjainak 
nagy munkájáról, ismertette a fon-
tosabb eseményeket, melyek az 
évforduló nappal szorosan ösz-
szefügnek. Az ifjúság magatar
tását, a magyar párt bátor, tett

erős kiállását, a magyar föld-
mives társadalom fajfenntartó 
erejét tárta fel, majd felelevení
tette az átélt lázas órákat. A 
hozsannával fogadott örömnap 
után — fejezte be nagyhatású 
beszédét — mi hűségesen dol
gozunk tovább, hogy jöjjön el a 
Nagy-Magyarország, ahol keve
set szónokolnak, többet cselek
szenek, ahol szeretet fűzi össze 
minden magyart. 

Hódoló táviratot intézett 
azután a díszközgyűlés a kor
mányzóhoz és táviratban üdvö
zölte Teleky Pál gróf miniszter
elnököt, Kánya Kálmán nyug. 
külügyminisztert. 

Alapy Gáspár m. kir. kor-
mányfőtanácsos, polgármester 
indítványára a díszközgyűlés a 
felszabadulás emlékére 600 P-ös 
iskolai ösztöndijat alapitott fele
részben a komáromi, felerészben 
az erdélyi jó előmenetelü tanulók 
jutalmazására. 

Emelkedett szavakkal zárta 
be a főispán a díszközgyűlést, 
mire a jelenlevők a Himnuszt 
énekelték el. 

E r d é l y é r t ! 
Erdélyért segélyakció javára 

befolyt ujabb adományok : 
Kállay Endre dr. kir. közjegyző 
50 P, Jókai Közmivelődési és 
Muzeumegyesület által rendezett 
irodalmi est jövedelme cimén 
400 P, Komárom vármegye tiszt
viselőkara 500 P, Komárom déli 
p. u. állomás személyzete 436'oD P 
a fűtőház személyzete 231 P, 
Gazdasági szakiskola 1383 P. 

Az adományokért ezúton 
is hálás köszönetet mond s a 
november hónapban lefolytatandó 
házankénti gyűjtés utján további 
szives adományok felajánlását 
kéri : 

Komárom, 1940. november 
hó 7-én. 

Alapy Gáspár 
m. kir. kormányfötanácsos, 

polgármester. 

i Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

V á s á r o l j u n k 
H A N G Y A a Felsődunántúli A ITL Szövetkezet 

11-es sz. ü z l e t é b e n Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 



2. oldal. 

P a n a s z o k . 
Ünneprontás. 

November hó 6-át ünnep
nek nyilvánította Komárom szab. 
kir. város törvényhatósága, üröm
ünnepnek, melyet illik, s kell is 
megülni. E napon mégis gyéren 
voltak a házak fellobogózva. Itt 
ott az üzletek is nyitva maradtak. 
Az ünnepnapot jelentő munka
szünetnek betartását még az ál
lami, a közhivatalokban, az is
kolákban sem általánosították. 
Az állapotokat inkább nevezhet-
nök ünneprontásnak, mint ün
neptartásnak. Mi azt mondjuk: 
vagy tartsunk ünnepet s akkor 
azt tegyük általánossá, kötele
zővé, s kell, kellő szigorral 
gondoskodjunk annak végrehaj
tásáról, vagy pedig ne ünnepel
jünk. 
Amikor a fizetésemelés keve

sebb jövedelmet jelent. 

Ismeretes, hogy a fizetése
ket 7 százalékkal felemelték, hzt 
az emelést keresztül kellett vinni 
a vállalatoknál is. Most aztán ki
sül, hogy a felemelt fizetés mel
lett egyes helyeken keveseb
bet kapnak a munkások, mint 
eddig. Történetesen a felemelés 
folytán a betegsegélyző fizetési 
osztálya is emelkedett, és az 
addigi adózás alá nem eső ja
vadalom a felemeléssel adóköte
lessé lett. Már most a betegse-
gélyzői járulék többlete és a kö
telező adó többet tesz ki , mint 
a 7 százalékos emelés. Igy a 
munkás a felemelés ellenére is 
kevesebb fizetést kap, mint ed
dig, az alacsonyabb munkabér 
mellett. 
Miért tilos ma a Jókat-utcai 
városi házon való átjárás? 

Emberemlékezet óta átjáró 
háznak volt minősitve a Jókai
utcai városi ház, hol a múltban 
is, jelenben is a rendőrség nyert 
elhelyezést. E szerzett jogot még 
a csehek is elismerték. A város 
nagyobb részéből polgárságunk 
ezen útvonalon, házon át juthat 
el legrövidebb uton a hadkiegé
szítő parancsnoksághoz, ahol 
ma igen sok dolga akad, leg 
közvetlenebbül keresheti fel a 
városi számvevőséget, fogyasztási 
adóhivatalt, az egészségügyi in
tézetet, szóval több keresett köz
intézményünket. Az idő pénz ! 
Polgárságunk nem nyughatik 
bele, hogy bárki is, a város 
egyetemének hozzájárulása nél
kül az átjárást egyénileg beszün
tethesse. Ez ellen tiltakozunk ! 
Jogorvoslást kérünk. 

Tisztaság fél egészség! 

Ezt az igazságot ne csak 
hirdessük, hanem tartsuk is be. 
Ez közérdek. Tisztaságot pedig 
mindenütt tartani kell de legfö-
kép az utcákon, tereken, gyalog
járókon, kocsiutakon, a belváros 
legforgalmasabb részén épugy, 
mint a mellékutcákban, a város 
külsőrészein. Hatóságnak, a ház
tulajdonosoknak, lakóknak egy
aránt meg kell hozni ez áldoza
tot a köztisztaság szigorú betar
tásáért. A Dunaparton, Kalapos
utcában, Kossuth-téren és a vá
ros minden utcáján, terén 
kell jó példával előljárni, itt kell 
annak végrehajtását a legszigo
rúbban követelnünk. 

Uj Komárommegyei Hijffip • 

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

XVI. 

A nagy, véres csata a cse
hek további magatartását is bi 
zonyos tekintetben befolyásolta. 
Elkezdtek a csehek kissé kelle
metlenül szaglászni. Azokon a 
perifériákon, melyek a csata 
színhelyéhez közelebb estek, igy 
elsősorban a Kúrián, napirenden 
voltak a házkutatások. 

A fegyvereket — minden
nemű régiséget és vadászpuskát 
is — szigorúan bekövetelték. A 
rendőrség épülete telistele volt 
a sok ócska Hintával, karabéllyal, 
sőt tőrösbottal, de bizony jócs
kán hevert ott a finommivű va
dászpuska is. Nagy méltatlan
kodás volt aztán később, a za
varos idők elmultával nimród-
jaink között, mert bizony a jó 
puskát alig kapta vissza a tulaj
donosa. A finom puska helyett 
kapott legfeljebb egy másik ócs
kát : s ez volt még a jobbik 
eset. 

Estefelé a Nádor-utcán sé
táló publikum sorai között egy
mást érték az igazoltatások. Két 
kedves uri barátommal róván az 
utcát, elénk perdül egy egyen
ruhás alak: 

— Militárpolizei i r* Dienst. 
Bitté die Legitimation. 

Ha a magyar sors nem lett 
volna olyan szomorúan tragikus, 
bizony megmosolyogni való lett 
volna a groteszk szituáció: 
csaszlaui fiatalember csehszlovák 
uniformisban német nyelven a 
komáromi magyar benszülötteket 
vizsgálgatja: vájjon Komárom
ban tartózkodniok jogosultak 
volnának-é ?. . . 

Különös baj azért nem tör
tént s hogy nem történt, ennek 
legfőbb oka az olasz parancs
nok : Macaluso ezredes személye 
volt. A kistermetű olasz főtiszt 
szemmellátható kedvetlenséggel 
asszisztált a mohó cseh törte-
tésnek, uri megértést tanúsított 
minden hozzáforduló magyarral 
szemben. Nem is maradt sokáig 
a csehek élén : még május hó
napban visszaadta megbízatását 
s eltávozott Komáromból. Griin-
feld Adolfnak, az „ökörbáró"-
nak (az osztrák-magyar hadse
reg kizárólagos komáromi hus-
szállitója volt, — nagy szó volt 
ez akkor, — innen ragadt rajta 
a fenti titulus) Thaly Kálmán 
utcai házában volt a kedves kis 
olasz ezredes lakása, — alig 
húzta ki onnan a lábát, tucatnyi 
cseh zsandár felforgatta az egész 
lakást, formális házkutatást tart
ván volt parancsnokuknál. 

Utóda egy Bonnot nevü 
vérbeli francia őrnagy volt, kö
rülbelül két hónapig. Erről az 

| úrról semmi jót sem mondhat 

Komárom közönsége. Nem érint
kezett, szóba sem állt egy ma
gyarral sem, segédtisztje: egy 
Schmidt nevü elszászi származású 
francia hadnagy kíséretében lo
vagolt vagy sétált végig a váro
son, különben pedig a csehek 
társaságában ivott napestig. Igaz, 
hogy az ő ideje alatt volt a 
helyzet a legfeszültebb : május 
közepétől július közepéig folyt a 
vörös háború a csehek ellen, 
ezen idő alatt Komárom városa 
szinte permanensül ágyútűz alatt 
állott, de hát mindez nem lett 
volna ok arra a megvető bánás
módra, melyet ez a francia tiszt 
minden lehető alkalommal ipar
kodott Komárom magyar polgár
ságával szemben tanúsítani. 

Bonnot őrnagy ur után kö
vetkezett egy másik francia tiszt: 
Burthey őrnagy, ki azután mint
egy másfél esztendeig volt Ko
márom városának és környéké
nek katonai parancsnoka. Ez az 
angolos nevü, de telivér francia 
érzésű tiszt volt a két Komárom 
közötti közlekedés első szabá
lyozója, róla még lesz szó az 
alábbiak során. 

Láthatjuk, hogy Komárom 
jelentőségét különben eléggé 
megbecsülte az ántánt akkor, 
midőn aránylag nagyrangu pa
rancsnokokat helyezett i d e . Azért 
mondom, hogy aránylag, mert 
hiszen ugyanekkore^sr Magyar
ország parancsnokául mindössze 
egy alezredest dirigáltak Buda
pestre: a mindnyájunk rossz e m 
lékezetében élő Vyx f T a n c i a al
ezredesi, ki a győztas Clémeu-
ceau-reasim fenhéjáaását és kí
méletlenségét teljes, sikerrel kép
viselte a porbasujtott magyarság 
legfőbb hatóságaival szemben is. 

* 
A város polgársága termé

szetesen számolta körülmények
kel a összehúzódva élt s ahogy 
tudott. Hogy hogyan £lt, arra 
fényt vei az alábbi kis. eset. 

Visszakanyarodunk az „ököl-
báró": Gritnfeld Adolf Thaly 
Kálmán utcai pompás k i s háza 
elé. Reggeli hét óia. Az utcán 
— jó egy negyed órája már — 
őszbecsavarodott fejű, diszting
vált megjelenésű polgári ruhás 
úriember sétálgat föl és alá. 
Végre egyszerre csak félig k i 
nyilik a ürünfeld-háa kapuja, a 
résen át megjelenik egy kéz (a 
szobalány keze), a kézben egy 
kis tejeskanna, — ezt a tejes-
kannát az ősz úriember szem
mellátható gondossággal, két 
kézre fogva átveszi s megelége
detten v i s z i magával. 

A polgári ruhás úriember 
Pongrácz Henrik báró cs. és kir. 

altábornagy. Komárom utolsó 
várparancsnoka volt, ki napról
napra igy jutott a maga és csa
ládja tejszükségletéhez. Hát ilyes
féle volt az élet akkoriban Ko
máromban. 

Most, hogy a történelem 
kereke nagyhirtelen olyan óriásit 
fordult, most, hogy olvassuk és 
halljuk, hogy Franciaország la
kosságának több mint a fele 
szinte állandó sorbaállással kapja 
meg az elsőrendű szükségleti 
cikkeit, most gondoljunk csak 
vissza az öreg altábornagy te-
jeskannájára : bizony nem tud
hatni, hogy Bonnot, Burthey 
vagy akár Vyx nyugalmazott tá
bornok urak szerény polgári 
gúnyában nem sorakoznak-e 
„valahol Franciaországban" va
lamelyik charcuterie előtt egy 
kis húsért vagy tejért vagy effé
léért^ boldogan térvén haza az 
egy napra való zsákmánnyal . . . 

Az Úristen utai kifürkész
hetetlenek. 

Tomanóczy József dt. 

Rossz volt a 
szőlőtermés. 

Az 1.890-es évek filoxera 
pusztítása óta nem volt ilyen 
rossz szőlőtermés, mint az idén. 
A beérkezett adatok szerint az 
országos termésátlag katasztrális 
holdalkint a tavalyi tizenégy 
hektoliterrel szemben a két hek
tólitert is alig éri el. Van szöl-
lővidék, ahol szüretről az idén 
még csak beszélni sem lehetett. 

Szőlőnket a télifagy, a ta
vaszi fagy, a talajvíz és a pero
noszpóra tette tönkre. A fagyok 
és viz. ellen alig védekezhetett a 
gazdav legfeljebb ültetésnél. Pe
ronospora, jég ellen pedig gálic 
kelleí* volna,, még pedig sok, 
ami nem volt. Illetve, ha netán 
volt* akkor meg munkás nem 
volfc, a gálic ára pedig ménhe-
tetlenül emelkedett. 

A bajok súlyos helyzst elé 
állították a szőlősgazdákat, l'etézi 
a gondokat, hogy a szőlőkben 
kétszeres áldozatot kell hozni, 
hogy a végső pusztulás Kikerül
hető legyen. 

A szőlők nagyrésze ugyanis 
méteres gazban, zöld venyigével, 
beéretlen rügyekkel siralmas ál
lapotban van. Már pedig a jövő 
évi termés az idei rügyekben 
van, ha van. A venyigéket, a 
risgyeket kell megmenteni, a tel-
it-s pusztulástól. 

Mi a helyzet a szőlőkben, 
tehát ? 

Takarjuk be a szőlőnket, 
bármilyen nehezünkre esik is a 
kiadás. A gyenge^ a nagyon 
beteg szőlőt feltétlen gyógyítani 
kell. Nekünk mnst meg van en
gedve, hogy ha bevételünk nem 
is volt, a kiadásokat minden 
gondolkozás nélkül vállaljuk, 
szőlőnknek gondos ápolást ad
junk. 

E l a d ó Észak-Koma
romban, Mes

ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép 
beltelekkel. 
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Emlékünnepély a 
Kul túrpalotában . 

Ködbe borult, esőre hajló 
idő volt két évvel ez előtt is, 
amikor valósággá lett a husz 
éves magyar vágynak, sóvárgás-
nak, reménynek és szilárd hit
nek beteljesülése, amikor 1938. 
november 6-án a dicső magyar 
honvédcsapatok vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzóval az 
élen felszabadították városunkat 
a cseh rabságból. 

Az örömteljes évforduló na
pon, november 6-án délután 6 
órakor a Komáromi Jókai Egye
sület a Kultúrpalotában emlék
ünnepélyt tartott. A város összes 
egyházi és világi hatóságainak, 
egyesületeinek, iskoláinak és az 
összes polgárainak részvételével 
zajlott le a lélekemelő hazafias 
ünnepély. 

A „Hiszekegy" nagy nem
zeti imája vezette be a műsort, 
mit a Komáromi Dalegyesület 
férfikara Schmidt Viktor karnagy 
vezényletével adott elő. 

Alapy Gáspár m. kir. kor-
mányfőtanácsos, polgármester 
mélyhatásu megnyitó beszédet 
mondott. Hitet, erős hitet, meg
dönthetetlen sziklaszilárd hitet 
hirdetett, hogy beteljesüljön tél
ies egészében a magyar igazság, 
Nagy Magyarország feltámadása. 

Utána a Szózatot énekelte 
a Komáromi Dalegyesület férfi
kara. 

Az ünnepi beszédet nagy 
felkészültséggel, mély átérzéssel 
Galambos Zoltán ref. lelkész 

mondotta. A magyar szabadság 
érzése, az a csodálatos, mely a 
cseh uralom alatt elnyomott né
peinket betöltötte, kitermelte a 
testvéri szeretet, az egyenlőség, 
az érvényesülés, a megtisztult 
családi élet, a komoly munka és 
a nemes szórakozás gyönyörű 
erényeit. Az elszenvedett husz 
év sok élet megnyilvánulásával 
bizonyította, hogy a szabadság 
utáni vágyódás tette naggyá az 
egyes embereket, alakította át 
vezérekké Isten és haza sze
retetében bátor harcosokká s 
készítette elő a várt felszabadulást. 
A szabadság iránti vágyó
dás hozza össze az emlékezés 
óráiban a magyar sziveket, hogy 
a felszabadulás ünnepét öröm
mámorban ünnepelhesse minden 
magyar. 

Uj magyar legenda cimü 
saját szerzeményű költeményét 
izzó hazafias lendülettel szavalta 
Kossányi József polgári iskolai 
tanár. A költő regős énekében 
megrázó erővel vonultatta fel a 
történelmünk nagy eseményeit, 
érzékeltette a faj államfenntartó 
erejét. 

A soha nem feledhető ma
gasztos pillanatokat, a felszaba
dulás eseményeinek részleteit a 
nagy napon felveit hanglemezek 
idézték emlékünkbe. 

Végül a Komáromi Dal
egyesület férfikara a Himnuszt 
énekelte 

Kitüntetett k o m á r o m i 
h o n v é d t i s z t e k . 

Kormányzónk 1940. évi ok
tóber hó 22-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával Kelet-Magyaror
szág és Erdély egy részének a 
Magyar Szent Koronához történt 
visszacsatolása alkalmából, az 
átlagos kötelesstgteljesitésen túl
terjedő teljesítményükkel szerzett 
érdemeik elismeréséül több arra 
érdemes tisztet tüntetett ki és 
dicsérő elismerésben részesített. 

A kitüntetettek névsorában 
komáromiakkal is találkozunk. 

Dr. Temessy Béla ezredes 
a Magyar Érdemrend tisztiké-

Másfélévi börtön az 
öngyilkos Juhász Miklós 

rágalmazójának. 
Ismeretes, hogy Nagymegyer 

segédjegyzője, Mikolay Imre, va
lóságos hajszát indított volt fő
nöke, Juhász Miklós községi ve-
zetöjegyző ellen. A hajsza soián 
Mikolay Pozsonyból hozott egy 
iratot, amelyben Juhász Miklós 
egy magyarországi utazásáról 
beszámolva, a legellenszenvesebb 
hangon nyilatkozott a magyarok
ról. Juhász Miklóst az eredetinek 
látszó okirat alapján letartóztat
ták és eljárást indítottak ellene. 
Az eljárás során derült ki , hogy 

az eredeti okiiatot Mikolay 

resztjét kapta. 
A Magyar Érdemrend lo

vagkeresztjét adományozta : Ma-
rosfalvy Béla, Himódy -Miklós és 
Világhy György alezredeseknek, 
Almay Béla ve/.érkari őrnagy, 
vitéz Gönczy Aladár, Ajtay János, 
Szabó Lajos és vitéz Szabó Ernő 
őrnagyoknak. 

Dicsérő elismerésben ré
szesültek : Nádor János, Kékesy 
Béla és Török István őrnagyok, 
Gyenyö László vezérkari száza
dos és Szurmay Antal százados. 

Imre hamisította. A vezető 
jegyző ellen azonnal meg
szüntetlek az eljárást, idegeit 
h hosszas hajsza azonban 
nnnyira megviselte, hogy 
öngyilkosságot követett el 

és meghalt. 
a komáromi törvényszék 

héthónapi börtönre, a győri tábla 
hathónapi börtönre ítélte a haj 
szát inditó segédjegyzőt. A bün
tetést a Kúria Szolnok-tanácsa 
másfélévi börtönre emelte fel. 

Disznótoros vacsora a 
Kat. Körben. Az újvárosi Kat 
Kör november 16-án este Sora
kor disznótoros vacsorát rendez 
a Kör tagjai és azok hozzátar 
tozói számára. Egy téritek ára 
savanyusággal és kenyérrel 1.60 
P. Jelentkezni lehet Varga Ferenc 
köri üzletvezetőnél. 

HÍREK. 
Kinevezés. Vitéz Nagy 

Nándor főispán a dr. Singer 
Dezső városi közkórházi igazgató 
főorvos nyugdíjazásával megüre
sedő belgyógyász főorvosi ál
lásra dr. Ferenczi Sándor rima
szombati kórházi főorvost 1940. 
évi december hó 1-i hatállyal 
kinevezte. 

Kovács Sándor ev. püspök 
diszpolgársága. Kovács Sándor 
evangélikus püspököt Nagyveleg 
fejérmegyei község díszpolgárává 
választotta. A díszközgyűlésen 
Czermann Antal dr. országgyű
lési képviselő méltatta az uj 
díszpolgár érdemeit. 

Házasság. Boncz Nándor 
dr., Komáromvármegye árvaszéki 
elnöke folyó hó 4 én kötött há
zasságot Budapesten Sorger Irén 
úrhölggyel. 

Eljegyzés. Kiss Mária 
Kamillát Komáromból eljegyezte 
Keresztes Pál gimnáziumi tanár 
Kisvárdáról. (Minden külön ér
tesítés helyett.) 

Teadélután. A Komáromi 
(jobbpart) Evang. Nőegyesület f. 
Iió 12 én a Corso étteremben 
megtartandó tombolával egybe
kötött teadélutánjára tombola
jegyek még kaphatók. 

Bajtársi összejövetel. A 
volt 12-ik gy. e. Bajtársi Szöv. 
Komáromi Csoportja f. hó 9-én, 
szombaton este 8 óiakor tartja 
bajtársi összejövetelét Bangha-
bajtárs vendéglőjében (Magyar-u). 
A megbeszélendő tárgyak fon
tossága miatt minden bajtárs 
megjelenését kéri Pathó Gyula 
csoport elnök. 

Tárkány község uj or
vosa. Dr. Bender Ferenc Tárkány 
község uj orvosa működését meg
kezdte. 

A MONE komáromi szer
vezetének alakuló ülése. A 
Magyar Orvosok Nemzeti Egye 
sülete megalakítja komáromi helyi 
szervezetét és az alakuló ülést 
november 10 én d. e. 11 órakor 
tartják a Kultúrpalota képtárter
mében. Az előkészítő bizottság 
élén dr. Polony Béla főorvossal 
már kidolgozta az alakuló ülés 
programmját, amelyen több szak
előadás és értekezés is szerepel. 
Budapestről is számosan részt 
vesznek az alakuló ülésen, töb
bek között dr. Orsós Ferenc 
egyetemi tanár is, aki nagy ér 
deklődéssel várt előadást tart. 
Az alakuló ülés után a Központi 
szálló különtermében díszebéd 
lesz. 

Halálozások. Részvétté 
vettük Tóth János f. hó 3-án Kis-
igmándon történt elhunytának hí
rét. A megboldogultrégikomáromi 
tekintélyes iparos volt, ki nyu
galma éveit leányánál Kisigmán-
don töltötte. Halálát szerető gyer
mekei: Tóth Dénes városi adó 
tiszt, Tóth János, Pécsvárady 
Ernőné gyászolják. 

Magyari Kossá Ferenc ny 
máv. főmozdonyvezető, f. évi ok
tóber 31 én 69 éves korában 
Komáromban elhunyt. 

Özv. Argui Andrásné f. hó 
3-án 75 éves korában Szőnyön 
elhunyt. 

Szabó Antal gyógyszerész 
52 éves korában Környén elhunyt 
Szerdán temették el a reformá 
tus egyház szertartása szerint. 

Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

Kinevezés. Az esztergomi 
őegyházhatóság, a komáromi r. 

kat. egyházközség elnökének elő
terjesztésére Huber Jánost, a 
Majláth katolikus fiúiskola eddigi 
helyettes igazgatóját, igazgatóvá 
nevezte ki. A megérdemelt k i 
nevezés osztatlan megelégedést 
keltett. 

Házadóbevallások kiállí
tása. A komáromi Ház és Te
lektulajdonosok Egyesülete fel
hívja a háztulajdonosokat, hogy 
házadóbevallásaikat a hivatalos 
nyomtatványon november 30-ig 
okvetlen beadják. Szükséges fel
világosítást az egyesület hiva
talos helyiségében (Bercsényi u. 
23.) naponta d. u. 2—5 óra kö
zött készséggel megad. 

Levente-kiképzés. F. évi 
november hó 15-én megkezdő
dik a leventekiképzés Komárom
ban. Az egyes csoportok gyüle
kező helye: Észak-Komáromban 
az 1. sz. erődnél lévő levente 
otthon előtti tér. Dél-Komárom
ban a levente otthonban és Kop-
pánmonostoron az iskola előtti 
téren. Gyülekezés ideje az északi 
városrészben november hó 15-én 
14 óiakor az 1916, 1917, 1918, 
1919, 1920 és 1921 évfolyambeli 
leventék (vitéz Móró csoport). 
November hó 21-én 14 órakor 
az 1922, 1923 és 1924 évfolyam
beli leventék (Uhereczky csoport). 
November hó 21-*n 14 órakor 
az 1925, 1926, 1927 és 1928 
évfolyambeli leventék (Huber 
csoport). Újvárosban: novem
ber hó 15-én 14 órakor. Kop-
pánmonostoron november hó 
19 én 14 órakor. A besorozott, 
de katonai szolgálatra még be 
nem vonult 1916, 1917, 1918 és 
1919 évfolyambeli leventék kö
telesek a levente kiképzésen 
résztvenni mindaddig, amig ka
tonai szolgálatra be nem vonul
nak. Az eddig műszaki kikép
zésre vezényelt leventék (hiradó, 
távbeszélő stb.> szintén fenti 
gyülekező helyeken tartoznak 
megjelenni. A kiképzésen való 
meg nem jelenés esetén karha
talommal fogják előállíttatni őket. 

Adózók figyelmébe! Ko
márom város adóhivatala fel
hívja az adózókat, hogy az 1941. 
évi házbérvallomási ivek beadási 
határideje 1940. évi november 
hó 1-től november hó 30. Ház
bérvallomási ivek már kaphatók 
a városi adóhivatalnál (város
háza első emelet 13.) darabon
ként 7 fillérért. Ugyanott ezen 
ügyben az adózók részére felvi
lágosítást is nyújtanak. 

Megszűnt a tábori posta. 
A posta vezérigazgatóság közli, 
hogy a tábori postahivatalok 
működésüket október 27-el meg-

j szüntették. Október 28-tól kezdve 
I tábori postai cimre küldeményt 

feladni nem lehet. 
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A közellátás 
Komáromban. 

Hatóságaink mindent elkö
vetnek, hogy a világgazdaság 
krízisét szenvedve városunkban 
a közellátás biztosítva legyen. 
Intézkedéseik méretei és szigora 
mutatja, hogy sokszor milyen 
neh-:^ feladatok megoldása vár a 
hatósági tényezőkre. 

* 

Húsárak. 
A jelenleg érvényben levő 

húsárak a következők : 
Marhahús eleje nyomaték

kal 1.70, hátulja 1.90, vesepe
csenye 2.—, marhacsont leves
nek velős 1 . — , marhacsont vö
rös 0.20, borjúhús nyomatékkal, 
comb 2.20, lapocka 2.—, vesés 
és karaj 2.—, pörköltnek való 
1.80, birkahús nyomatékkal, há
tulja 1.50, eleje 1.40, borjucsont 
levesnek 0.60, sertéshús nyoma
tékkal 2.34, nyomaték nélkül 
2.54, kicsontozva 2.74, sertés 
zsír és zsirszalonna bőr nélkül 
2.24, zsirszalonna bőrrel 2.12, 
háj 2.16, tepertő 2.24, fehér 
szalonna 2.40, paprikás szalonna 
2.60, paprikás csemege szalonna 
3.—, füstölt szalonna 2.80, füs
tölt kolbász százszázalék sertés
húsból 3.—.ötvenszázalék sertés
húsból 2.60, császárh us nyers 
3.—, fejhus 2.20, szalámi már
kázott téli 6.—, szalámi nyári 
2.40, sonka prágai módra 6.— 
pengő kilogramonként. 

* 

A tej és tejtermékek legma
gasabb ára. 

A tejtermelés biztosítása 
érdekében megállapították a tej 
és tejtermékek legmagasabb árát. 
A tej eddigi ára 4 fillérrel emel
hető, de Komáromban egy liter 
tej ára 26 fillérnél nem lehet 
több. A márkázott vaj adagolva 
kilónként 5.30, teavaj adagolva 
5.10, tömbben 4.90, nem pasz-
törizált vaj adagolva 4.70, tömb
ben 4.50, főzővaj 4.40, piaci 
irósvaj 4.20 pengő. A tehéntúró 
kilója 50 fillér, a sajt árát külön 
rendeletben szabják meg. 

* 

Megállapították a péksüte
mény és kenyér legmagasabb 

árát. 
A hivatalos lap vasárnapi 

száma közli az árellenörzés or
szágos kormánybiztosának ren
deletét a péksütemény és kenyér 
legmagasabb árának megállapí
tásáról. Eszerint Komáromban 
az egységes buzakenyér legma
gasabb fogyasztói ára 40 fillér, 
a barna buzakenyér (sütőiparo
sok által felszámitható) legma
gasabb ára 31 fillér, az előirt 
rozskenyér ára 36 fillér, a rozsos 
buzakenyér a búzaliszt aránya 
szerint 40, 38 vagy 36 fillér k i 
logramonként, sütemény 5 fillér. 

* 

Termények legmagasabb árai. 
Buza hajóba rakva 23.55, 

rozs 19.55, árpa 20—22.—, zab 
21.10, kukorica 15.— P q-ként. 
Káposzta fejenként 14—16 f i l l . , 
burgonya kg-ja rózsa 15, Ella 
8—9 fillér, vöröshagyma kg-ja 
30—40 f., foghagyma fentő 80 f, 
sárgarépa csomója 7—8 f., pet

rezselyem csomója 7—8 f., tojás 
drb. 15—16 f , alma kg-ja 90-
100 f., dió kg-ja 90-100 fillér, 
liba tömött kg-ja 1.80 F, kacsa 
tömött kg-ja 1.60 P, csirke sütni 
való kg-ja 2—3.60 P. 

A reformáció finnepe. A 
komáromi protestáns egyházak 
okt. 31-én ülték meg a refor
máció évfordulóját. E napon 
délelőtt ünnepi istentisztelet volt 
az összes helybeli protestáns 
templomokban, az ókomáromi 
református egyház pedig, a ha
talmas Jókai-utcai templomban 
este 6 órakor emlékünnepélyt 
rendezett igen szép és tartalmas 
műsorral. A közének elhangzása 
után Antal Gábor hitoktató lel
kipásztor imát mondott s bib
liát olvasott, majd Fülöp Zsig
mond főgondnok megnyitotta az 
ünnepélyt, melynek fénypontja 
dr. Sebestyén Jenő budapesti 
teol. akad. professzor magas
röptű előadása volt „a refor
mátus ember hitbeli nagykorú
sága" cimmel. Galambos Zoltán 
lelkipásztor igét hirdetett s imád
kozott. A ref. tanítóképző ének
kara két énekszámot adott elő 
szép kidolgozásban. Két ügyes 
szavalat tette még változatossá 
a gazdag műsort. 

Az uj 10 és 2 filléresek 
Komáromban. November 4-én, 
hétfőn Komáromban is forga
lomba került a háborús anyag
gazdálkodás következtében k i 
bocsátott vaspénz, a fényesáb-
rázatu 10 és 2 filléres. Szeré
nyen, észrevétlenül lépett a nyil
vánosság elé, ugylátszik röstel
kedett még, hogy nemes fehér 
és szép barna ábrázatát olcsó 
csillogása vassal cserélte fel. 
Minden bizonnyal napok multán 
a vaspénz is elveszti az újdon
ság hatását 

Tilos az fiszövágás Ko
máromban és Komárom vár 
megyében. A m. k i i . föidmi-
velésügyi miniszter az ország 
egyes területein korlátozta az 
üszőborju vágását. Többi között 
Komárom vármegyében és Ko
márom thj. szab. kir. városban 
is tilos az üszőborjút levágni, 
avagy levágás céljából az ország 
más területére áthajtani. 

Mezei nyulakra tilos 
vadászni . A földmivelésügyi 
miniszter rendelete szerint, te
kintet nélkül az általános vadá
szati tilalom idejére, tilos va
dászni mezei nyúlra január el
sejétől november végéig. 

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

Telefon 470. 
November 9-én, szombaton 

10-én, vasárnap és 11-én, hétfőn 
Fedák Sári és Csortos Gyula 

briiliáns alakítása 
Hazafelé. 

UFA világhiradó. 
Nov. 13-án szerdán, és 14-én 

csütörtökön 
Csak felnőtteknek 

Három agglegény 
nősülne 

vigjáték. 
Fox és Magyar hiradó. 

Előadások kezdete: Hétköznap 
i|47ésl|29 órakor — szombaton 
4, i|47 és «|29-kor — Vasár- és 
ünnepnap 2, 415, i|47és 1.29. 
A szombat 4 órai és a vasárnapi 
2 órás előadás 20—70 fillérig. 

Komárom thj. szab. kir. város polgármesterétől* 

19624|1940. és 19840:1940. számhoz. 

Kivonatos 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Nyilvános versenytárgyalást hirdetek az Asztalos Béla utcá

ban valamint Gutenberg és Poigár utcákban végzendő közcsatorna-
épitési munkákra. 

A költségek szabályszerűen biztosítva vannak. 
Az ajánlatokat 1940. évi november hó 25-én 11 óráig kell 

a polgármesteri hivatalnál benyújtani. 
Az ajánlati minta a feltételek, tervek költségvetési űrlap és a 

részletes hirdetmény a városi mérnöki hivatalban a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők és az ajánlattételhez szükséges űrlapok ugyan
ott megszerezhetők. 

Bánatpénz az ajánlati összegnek 2 o/0-a, de szakmájukban vál
lalkozó kisiparosok 15 000 P.-t el nem érő ajánlati összeg esetén 
a letétel alól mentesek. 

Komárom, 1940. évi október hó 30 án. 
Polgármester. 

Az 1940|41-es év program-tipusai: 
STANDARD, TELEFONKÉN, ORION 
és PHILIPS gyártmányú rádiók, NÉP
RÁDIÓK is nagy választékban raktáron. 

Mórocz Péter 
Komárom, Nádor-ti. 15. Telefon 44. 
Rádió- , villany- és műszaki szaküzlet . 
Villanyszerelés ! Javító műhely ! 
Nagy választék az összes cikkekben! 

— 

Az államvasutak uj me
netrendje. Az államvasutak ok
tóber 15-én szokták életbelép
tetni a téli menetrendet. Ezidén 
azonban az uj menetrend össze
állítása késedelmet szenvedett az 
erdélyrészi országgyarapodás 
következtében, mert a vasuíigaz-
gatóság az ottani v o n a l a k me
netrendjét is r e n d e z n i kívánta. 
Igy az uj m e n e t r e n d csak de
cember közepén lép é l e t b e 

CÖRSÖ 
étterem és söröző 

K o m á r o m ú j v á r o s b a n , 
Mussolini-ut 13. 

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

359|1940. végreh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Ezen árverés kitűzésének alapját 

képező végrehajtás közbenjöttei lett 
foganatosítva. 

Közhírré teszem, hogy a komarom-
újvárosi kir. járásbíróság Pk. 1640 1940. 
sz. végzése folytán dr. Mészáros V i l 
mos győri ügyvéd által képviselt 
Singer Gábor végrehajtató javára egy 
végrehajtást szenvedett ellen 1379 P 
38 fill. tőke és járulékai erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás folyamán 
lefoglalt és 2925 P-re becsült ingósá
gokra az árverés elrendeltetvén, annak 
a korábbi és felülfoglaltatók követelése 
erejéig is, ha kielégítési joguk még 
fennáll, végrehajtást szenvedőnél Szent-
mihály pusztán leendő megtartására 
határidőül 

1940. évi november 16-án d. u. 4 
óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le
foglalt 117 drb. választási malac és egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsértéken alul is, de legalább a 
becsérték 2 ;3-ának megfelelő összegért 
elfogom árverezni 

Akik a fenti ingóságok vétel
árából a végrehajtató követelését meg
előző kielégittetéshez jogot tartanak, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig nálam Írásban vagy s z ó 
val bejelenthetik. 

Komáromujváros, 1940. évi o k 
tóber hó 15-én. 

Borsitzky László 
P. H. kir. bírósági végrehajtó. 

H á z h e l y ü 
az uj kat . t e m p l o m körül 
előnyös t izetési teltételek 
mellett j u t á n y o s á r o n 

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

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

Két s z o b á s , m o d e r n l a k á s , a z 

összes mellékhelyiségekkel 

azonnal kiadó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 


