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helelfts s z e r k e s z t ő : 

P A T H Ó GYULA 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
K o m a r o m , Musso!ini-ut 23. T e l e f o n 4 T I . 

Hirdetések dijszabás szerinl. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

gek. katonai, hivatali és társa
dalmi méltóságok csoportjait, az 
egyesületek és intézmények kül
döttségeit. 

Külön zárt alakulatban vo
nultak fel az ünneplő honvéd
gyalogezred jogelődjét képviselő 
nagy multu. sok dicső haditett
ben gazd ig egykori háziezred 
kötelékébe tartozott bajtársak, a 
volt császári és királyi 12 ik 
gyalogezred Bajtársi Szövetség 
tagjai élükön vitéz Borokoy Ru-
doif, vitéz Pongrác-Bartlia Ede 
nyug. tábornokok, Pathó Gyula 
helyi csoportparancsnok, Arnold 
Ernő ügyvezető, vitéz Biskoro-
ványi Ernő, Ghyczhy Kálmán és 
a csapatot vezénylő Schultheisz 
Rezső törzsvezetőkkel, akik a 
vármegyeház-utcai útvonalon he
lyezkedtek el. 

Elfoglalta helyét a város
házzal szemben a háziezred dísz
százada sisakkal, fegyverben, 
feszesen, mellette a honvédzene
kar és a városház-utcai oldalon 
az ezred tisztikara, altisztikara 
és legénységi küldöttsége, a gya
logjárókon a közönség zsúfolva, 
egymás mellett. 

Gyorsan egymást követve 
érkeztek az előkelőségek: Húsz 
István dr. tábori püspök, Surányi 
Ferenc apátplébános, dr. Lestár 
István prépost plébános, Ga
lambos Zoltán ref. lelkész, Fad-
gyas Aladár ev. lelkész, vitéz 
Nagy Nándor főispán és Reviczky 
István alispán diszmagyarba, 
Alapy Gáspár kormányfőtaná
csos, polgármester Jánossy Ká
roly min. tanácsos, pénzügy
igazgató, dr. Soós Imre törvény
széki elnök, dr. Csaplovics Jó
zsef tankerületi főigazgató, vitéz 
Szabó István kir. tanfelügyelő, 
dr. Szijj Ferenc kormányfőtaná
csos, ny. polgármester, ezenkí
vül a város társadalmi életének 
reprezentásai, továbbá küldött
ségileg a helyőrség különböző 
alakulatai, a tűzharcosok, leven

ték s más férfi és nőegyesületek. 
Gyönyörű magyar ruhában 

érkezik Alapy Gásparné zászló
anya és vitéz Nagy Nándorné, 
Revitczky Istvánné, dr. Szijj Fe-
rencné és dr. Soós Imrénével az 
élen Komárom uriasszonyai. Meg
érkeznek a zászlószalagokat fel

kötni hivatott magyarruhás leá
nyok i s : Szijjt Margit, Rády 
Mártha, Király Évi és Jády Ka
talin. 

Pont 11 órát ütött a to
rony óra, amikor Schweitzer Ist
ván altábornagy a kormányzó 
ur képviseletében érkezik és 
szemlét tart a díszszázad és a 
volt 12-esek zárt alakulata fe
lett, majd elfoglalja helyét a fe
dett dísztribünön Alapy Gás
parné és Alapy Gáspár között. 

Komárom háziezredei Honvédok! Zászlót ad kezetekbe 
Komárom közönsége. 

Alapy Gáspár kormányfő
tanácsos polgármester megy a 
feldíszített szószékre és emelke
dett hangon üdvözölte a 22-ik 
honvéd gyalogezredet, Komárom 
háziezredét. 

Komárom város közönsége 
nevében zászlót adok nektek 
— kezdte beszédét — a mi sze
retet háziezredünknek. 

Erre a zászlóra büszke va
gyok. Büszke vagyok azért, mert 
e zászló beszerzésével felmerült 
költségeket nem a város pénz
tára fizette ki , hanem egyes ado
mányokból gyűlt az össze. A 
gazdag pengőket adott, a ke-
vésbbé tehetős filléreket, de 
mindenki jó szívvel küldte el 
hozzám az adományát azzal a 
felemelő, büszke, boldog érzés
sel, hogy ezzel a zászlóval ma
gyar honvédeket, saját fiait be
csüli és tiszteli meg ez a város. 

Honvédek! Magyar Test
véreim ! Kedves Bajtársaim 1 A 
magyar nemzet évszázadok 
hosszú sora óta mindig katona
nemzet volt és soraiból sok-sok 
kiváló hadvezér kerül k i . Az 

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 ( 

a Felsődunántúli H A N G Y A Szövetkezet 

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

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

A borongós, esőre hajló 
novembervegi hideg időben 1940. 
november hó 24 én, vasárnap 
délelőtt Komárom népe napos 
arccal, örömtől ragyogó szem
mel sorakozott fel a Klapka té
ren, hogy együttérzö szívvel ta
núi legyenek a történelmi csa
ládi eseménynek : Erdélyben járt 
háziezredünk csapatzászlóavató 
ünnepségének. Ki gondolt a 
közelgő télre, a hirtelen zord 
keménységet árasztó hidegre, 
amikor a szeretet melege fűtötte 
a sziveket, amikor a honvédok
kal együtt akart ünnepelni a vá
ros apraja-nagyja. 

A városház kicsi tere is ez 
alkalomra ünneplőbe öltözködött. 
Fellobogozták a házakat a téren 
és a környező utvonalakon, 
emelvényeket állítottak a hivatali 
hatóságok, előkelőségek, küldött-
Regek részére, diszes szónoki 
emelvényt építettek s zászlókkal, 
zöldgalyakkal díszítették az egész 
környéket. 

Már szombat este megkez
dődött az ünnepség : hét óra 
után a honvédgyalogezred kitűnő 
zenekara lámpionos zenés felvo
nulást rendezett a városban és 
szerenádot adott Alapy Gásrpár-
nénak, Bántay Alfréd tábornok
nak és vitéz Sziklay György 
ezredesnek. 

Vasárnap délelőtt 8 órakor 
ünnepi katonai istenitiszteleten 
vettek részt a derék 22-ik gya
logezred katonái. Az újvárosi r. 
kat. templomban dr. Hdsz Ist
ván tábori püspök mutatta be a 
szentmiseáldozatot, aPéczeli-téri 
református templomban pedig 
dalnoki Veress Jenő ref. tábori 
esperes mondott istenitiszteletet. 

Délelőtt tíz óra után már 
megindult az elhelyezkedés a 
téren, ahol délceg tiszti rende
zők, diszsisakos rendőrök, kato
nák irányították hajszál pontos
sággal és fegyelemmel az érke
zők seregét, egyházi előkelősé-

A k o m á r o m i háziezred n a g y ü n n e p e . 
A 2 2 . gyalogezred átvette a város által adományozott csapatzászlót. 

isteni Gondviselés kegyelméből 
Ti is résztvettetek két nagy or
szágrész felszabadításában, Is
tennek legyen hála ez nem ke
rült véráldozatba, de jóleső ér
zéssel hallottam és büszke öröm
mel hirdetem minden alkalom
mal, hogy mindenütt becsületet 
szereztetek a magyar névnek. 

És most átadom Nektek 
ezt a gyönyörű Szűz Máriás 
selyemlobogót. A zászló minden 
katona előtt szent szimbólum, 
akár a feszület. Fogadjátok szí
vesen Komárom város közön
ségének ezt az adományát, le
gyetek rá büszkék és adja a 
Magyarok Istene, hogy ezzel a 
zászlóval járjátok meg diadal
masan a Magas Tátra, Erdély 
vissza nem tért déli részeit s a 
magyar szent korona gyöngyét: 
az Adria gyönyörű városát: 
Fiumét. És valahányszor elmen
tek hirvirágot szedni gyöngyös 
koszorúba, legyen Veletek min
denkoron a magyarok erős, ha
talmas, igazságos Istenének se
gítő keze és véghetelen kegyelme, 
ügy legyen! 

Áldja a hadak Ura a zászlói! 
Két honvéd kemény diszlé- ván tábori püspök lépett az 

péscen a diszemelzény elé lépett emelvényre és érces hangján 
és átvette az ezredzászlót, a kezdett beszélni: Isten és Hazat 
gyönyörű szép Szűz Máiiás se- A zászlóanya jelmondata mutatja 
lyembe hímzett lobogót. az utat, amelyen a zászlóval ha-

Alapy Gáspárné zászlóanya ladni kell, majd megáldotta a 
köti fel a zászlóra az első sza- zászlót mondotta : 
lagot, majd Alapy Gáspár pol- Áld meg Hadak Ura ezt a 
gármester a város szalagját erő- zászlót és add, hogy nyomában 
siti fel, miközben dr. Húsz Ist- a győzelemnek szelleme áradjon. 



Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

Áld meg Hadak Ura azt a férfit, 
akit Te állítottál az ország élére, 
áld meg Horthy Miklóst s add 
meg neki, hogy az ő vezetése 
alatt visszatérjen az egész ország 
és övezze babérkoszorú homlo
kát. 

Dalnoki Veress Jenő ref. 
tábori esperes lépett azután az 
emelvényre és áldotta meg a 
zászlót. 
Hagyományhoz hűen : Előre ! 

A zászlószeget a megállapí
tott sorrendben vertékbe. Azegy-
ház nevében Hász István püspök, 
dalnoki Veress Jenő ref. tábori 
esperes, Fadgyas Aladár evang. 
Jelkész, a kormányzó ur nevében 
Schweitzer István altábornagy, a 
honvédelmi miniszter és a hon
védvezérkar nevében Bántay 
Alfréd tábornok, a zászlóanya 
Alapy Gáspárné, a 22 ik gy. e. 
nevében vitéz Sziklay György 
ezredes, vitéz Na/^y Nándor Ko
márom főispánja a maga és Esz
tergom íőispánja megbizázából, 
Reviczky István alispán K o m á 
rom vármegye és Esztergom 
vámegye nevében, Alapy Gáspár 
polgármester Komárom és dr . 
Brenner István h. polgármester 
Esztergom város nevében, vitéz 
Pongrikz-Barta Ede ny. tábor
nok a volt 12-ik gyalogezred 
Bajtársi Szövetség nevőben, azu
tán sorban következnek a vitézek 
tűzharcosok, natóság- és hivatal
főnökök, egyesületek, intézetek 
kiküldöttei és végül az ezred 
tisztjei, altisztjei, majd a legény
ség képviselői, iniközken a hon
védzenekar szebbnél szebb ze-
neszámokkat adott elő. 

Egymás után kötötték fel a 
magyar ruhás leányok a zászló
szalagokat is. összesen hat sza
lag került a zászlóra a következő 
jelmondatokkal: 

Alapy Gáspárné : Istenért, 
Hazáért! 

Komárom vármegye: Be
csülettel a hazáért! 

Esztergom vármegye : Ve
zess győzelemre ! 

Komárom város: Hűséggel 
mindhalálig! 

Esztergom város : A zászló 
becsülete, az mi becsületünk! 

A volt cs. és kir. 12-ik 
gyalogezred Bajtársi Szövetsége: 
Hagyományhoz hiven: Előre ! 

Mindhalálig ó v n i . . . 
Vitéz Sziklay György ezre

des, a 22-lk gyalogezred parancs
noka lépett az emelvényre és 
messze csengő hangon vette át 
az ezredzászlót: 

Amikor hálás szívvel és 
nem kis büszkeséggel veszem át 
Komárom város közönsége meg
tisztelő ajándékát — mindenek 
előtt — hódolattal hajtom meg 
azt eszményileg mintaképünk, a 
legelső magyar katona, vitéz 
nagybányai Horthy Miklós, Ma
gyarország kormányzója képvi-

A HIDASOK. 
(Jegyzetek a komáromi Erzsébet-hicl hőskorából.) 

XIX. 

Az Országos Levéltár bécsi
kaputéri gyönyörű palotájában, 
melyet még a világháború előtt 
építettek meg, de teljesen befe
jezni már csak a húszas években 
tudták, a nagy lépcsőházban, 
Dudits Andor festőművészünk
nek sok-sok valóban stílszerű és 
becses freskója között van egy — 
éppen a mennyezeti nagy freskó 
—, mely előtt kissé értetlenül áll 
meg a szemlélő. Ezt a képet tu
domásom szerint a nagy kultusz
miniszter, Klebelsberg Kunó gróf 
rendelte meg, ő adta az ideát és 
az utasításokat is hozzá. A kép 
a magyarországi kommün rövid 
uralmának allegorikus kárhozta
tása. Bizony lehetne arról cse
vegni, hogy éppen ez a kép való-e 
oda a Nagy Lajosok, Mátyás k i 
rályok, Werbőcziek, Pázmányok, 
Bethlenek kulturális munkásságát 
egészen Horthy Miklós kormány
zónkig szólóan allegorizáló cso
portjába; sok hozzáértő kifogá
solta már ezt a semmiképen oda 
nem illő mennyezeti nagy fres
kót, hiszen a magyar történelmi 
kutatás, a magyar politikai, tár
sadalmi, kulturális fejlődés ügyén 
— hál' Istennek — nem igen 
hagyott nyomot a rövid ideig 
tartó kommün, semmiesetre sem 
akkorát, hogy éppen a fönti pa
lotában ilyen nagy helyet kapjon 
ítnnak még a kárhoztatása is. 

Ám a freskó most már ott 
van és ott van rajta a „farkas
torkú gróf": Karolyi Mihály, koc
kás angol kabátban, vörös nyak
kendővel, mellette Kun Bélát áb
rázoló alak, mögöttük Hock Já
nos sziluettje; a magyar cimert 
körülvevő angyalok rémülten 
menekülnek a társaságtól, első
sorban a vérengző kommünt áb
rázoló, Károlyiékkal szemben 
levő, késsel hadonázó vérszom
jas legénytől, a kiben a festő 
nyilván Szamuelly Tibort óhaj
totta jelképezni; ez az alak azon
ban semmiesetre sem hasonlít 
Szamuellyhez, hanem nagyon is 
hasonlít — Krúmer Sándor elv
társhoz, a kommün komárom
jobbparti „politikai megbizott"-
jához. Hogy a festőművész látta-e 
Krámer urat, azt nem tudom, de 
a portré jobban már alig sike
rülhetett. 

Krúmer elvtárs volt nyolc-
tíz hétig a jobbparti Komárom 
szuverén ura, a már emiitett 
Szabó István vádbiztos-elvtárssal 
egyetemben. Budapesti, külön
ben jól szituált kereskedőcsa
ládból származott, ahogy ő szokta 
mondani: izraelita burzsuj-csa-
ládból, többször dicsekedett vele, 
hogy — politikai vélemény-kü
lönbségből adódóan — egy izben 
fivérét is félholtra verette. Fé-

lelmes hír előzte meg, a tolna-
uu-gyei kivégzések egyik főren
dezője volt, mielőtt Komáromba 
került. Itt a Fiedler-gyár telepén 
ütötte fel főhadiszállását a mun
kástanács helyi elnökével, a len-
gyári géplakatos Szűcs János 
elvtárssal egyetemben. El is 
transzferálták a gyár itt tartóz
kodó urait: Fiedler Gyulát és 
Józsefet a boldogasszonyi fo
golytáborba, Scholtz Ferencet 
viszont a helyi földmunkákra 
iparkododtak felhasználni — nem 
nagy eredménnyel. 

Különös kegyetlenkedés itt 
nálunk különben nem róható a 
komáromi vezetőség terhére, 
egyetlenegy szörnyű eset kivé
telével : a császári plébánost, a 
galambősz öreg papot, Wohlmuth 
Ferencet a község főutcáján a 
kommunista horda felakasztotta. 
Hogy miért éppen ezt az apos
toli lelkületű, szegény falusi 
papot végezték ki , senki sem 
tudja autentikusan, — bizonyos 
azonban, hogy a komáromi ve
zetők egyike-másika bűnrészes 
volt ebben a gaztettben. 

Még egy kivégzés történt 
a környéken a kommün alatt: 
egy ácsi apagyilkos gazdalegényt 
is halálra ítéltek és fölakasztot
tak. Nagyobb emóciót ez az eset 
nem keltett, jelentősége az ak
kori véres időkben eltörpült. 

Krúmer Sándor elvtárs a 
végső pillanatokig kitartott Ko
máromban. A kommün bukása
kor is még alarmirozni akarta a 
kaszárnyát és a hidőrséget, de 
az emberei már szétszaladtak. 
Ó maga Jugoszláviába szökött, a 
húszas évek elején visszajött, 
elfogták, 1924 ben Szekszárdon 
végezték ki . 

Szabó István és Szűcs Já
nos súlyos fegyházbüntetéseket 
kaptak : embervél nem száradt 
a kezükön. 

Maga a főhóhér: Szamuelly 
Tibor nem tevékenykedett Ko
máromban (az egyik öccse 
azonban néhány hetet töltött itt 
a kommün idején). Szamuelly 
Tibor vonata a kőszegi véres 
napok után, hazafelé menet 
másfél órát töltött az újvárosi 
állomáson, néhány bőrkabátos 
ki is szállt, de maga a főhóhér 
nem mutatkozott. 

Augusztus elején megélén
kült a régóta csöndes vasúti vo
nal : menekülő vezérek és alve-
zérek robogtak a hegyeshalmi 
határ felé, hogy ott, a félvörös 
Ausztriában találjanak menedéket. 

1919. aagusztus harmadika 
v o l t : az Erzsébet-hid újvárosi 
végén megjelent az első sastol
las föveg: ezt már magyar ka
tona viselte. 

Tomanóczy József dr 

selőjének magas szine előtt. 
ígérem és fogadom, hogy 

ezt a zászlót, — amely a mai 
történelmi időket is mindenkor 
eszünkbe juttatja, — mindhalá
lig óvni, őrizni és diadalra jut
tatni: mindannyian szent köteles
ségünknek tartjuk. 

A Z ezred élére állítva, a 
mai naptól kezdve mutatja az 
utat, amelyen haladnunk kell. 
Mint katonák fokozott mérték
ben lássátok benne a magyar 
honvéd dicsőségének örök 
jelképét. Becsüljétek, őriz
zétek, védelmezzétek és el ne 
hagyjátok soha és ha a haza ér
deke ugy kívánja : a régi ma
gyar dicsőséghez és eskünkhöz 
hiven feláldozzuk éi teéletünket is. 

Isten óvja és vigye minden
kor diadalra ezredünk uj csapat
zászlóját. Ugy legyen ! 

Eskütétel következett. Lip-
tdk Aurél főhadnagy ezredsegéd
tiszt olvasta fel az eskümintát, 
amit a tiszti és altisztikar kivont 
karddal, a díszszázad esküre 
emelt kézzel, szabad fővel mon
dott utána. 

D í s z e b é d 
Mire vége lett az ünnep

ségnek, megeredt az eső. Az 
ünneplő közönség meghívottai 
sietve gyülekeztek a tisztipalota 
tisztikaszinójában, ahol az ezred 
vendégül látta őket ebédre. 

Vitéz Nagy Nándorné, Alapy 
Gáspárné, Reviczky Istvánné, 
vitéz Sziklay Györgyné foglaltak 
helyet az asztalfőn Schweitzer 
István altábornagy, vitéz Borokay 
Rudolf, Pongrácz Bartha Ede 
ny. tábornokok, Bántay Alfréd 
tábornok társaságában. Az egy
házi és polgári társadalom elő
kelőségei közül Hász István tá
bori püspök, Surányi Ferenc 
apát-plébános, dalnoki Veress 
Dezső ref. tábori esperes, vitéz 
Nagy Nándor főispán, Reviczky 
István alispán, Alapy Gáspár 
polgármester, Brenner István 
esztergomi városi főjegyző stb. 
vettek részt. 

Az étkezés ideje alatt a 
katonazenekar játszott a mellék
teremben. Pohárköszöntöt mon
dott Schweitzer István altábor
nagy a kormányzóra. A kitűnő 
hangulatú ebédnek három óra 
után lett vége. 

A diszebéddel egyidőber. 
az ezred altisztjei és legénysége 
is ünnepi ebéden vett részt. 

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

Telelőn 470. 
11. 

30-án szombaton, december 1-én 
vasárnap, 2-án hétfőn, 3-án ked

den és 4-én szerdán 
A legművészibb magyar film 
Zárt tárgyalás. 

Es egy szép kiegészítő film. 
December 5--én csütörtökön 

dec. 6-án, pénteken és7-én szom
baton csodálatos dzsungelfilm 

Zöld pokol. 
(Inkák kincse.) 

Előadások kezdete: Hétköznap 
l|47ési|29 órakor — szombaton 
4, JÍ47 és i!29-kor — Vasár- és 
ünnepnap I 22, 415, 1147 és »!29. 
A szombat 4 órai és a vasárnapi 
l]22 órás előadás 20—70 fillérig. 



Katolikus Tanitó-
gyülés Tatán. 

A Komáromi Főesperesi Ke
rület Rk. Tanítói Köre november 
27-én tartotta első közgyűlését a 
tatai elemi fiúiskolában, melyen 
a kerület tanítósága és papsága 
majdnem teljes számban meg
jelent. A gyűlés fényét emelte 
megjelenésével mégNémethGyula 
felsögallai esperes plébános, fö-
espereshelyettes és kir. tanfel
ügyelőség képviseletében Kónya 
József tanügyi fogalmazó. 

Kondor Ferenc ászári ig. 
tanitó, köri elnök, elnöki meg
nyitójában, magasszárnyalásu be
szédében a kat. tanítóság ma
gasztos hivatásáról, nagy nemzet
építő feladatairól emlékezett meg. 

Viola Mihály kanonok egy
házmegyei főtanfelügyelő, a kat. 
tanitó apostolkodásáról beszélt 
és mint a tanítóság nagy barátja 
ismertette az utakat, amelyen a 
hithű kat. tanítónak haladnia kell. 

Drózdy Gyula kormányfőta
nácsos, a „Néptanítók Lapja" 
főszerkesztője, a nyolcosztályu 
elemi iskoláról értekezett. Meg
győzően mutatott rá a VII. , VIII. 
osztályok felállításának nagy je
lentőségére, hangoztatván annak 
elengedhetetlen szükségességét. 

Kóczán Károly, a Kat. Ta
nítók Szövetségének főtitkára, a 
Nemzetnevelés főszerkesztője, a 
kat. tanítók összetartásának, 
megszervezettségének szükséges
ségéről beszélt. 

Kondomé, Ács Vilma aszári 
tanítónő a kézimunkaoktatásról 
tartott értékts előadást és gaz
dag kézimunkagyüjteményt mu
latt be. 

A mindvégig lelkes han
gulatú gyűlés a Himnusz hang
jaival végződött, majd a gyülés 
résztvevői, majdnem teljes szám
ban, közös ebéden vettek részt. 

A tüzérek 

Borbála-estje 
társadalmunk kiemel
kedő eseménye lesz. 

Városunk szeretet tüzérei 
— mint azt már előző szá
munkban jelentettük — dec. 
hó 3-án és 4 én áldoznak fegy
vernemük védőszentjének, Szent 
Borbaiának. 

Reggel 9 órakor a komá-
romujvárosi róm. kat. templom
ban ünnepi istentisztelet lesz, 
majd a szent beszédben Szent 
Borbáláról emiékeznek meg. 

Változatos műsoros est ke
retében idézik a laktanyában 
Borbála szellemét. Tüzér szer
zők, előadók, rendezők sok 
kedves tréfát és egyéb vidám
ságot hoznak össze, hogy ősi 
hagyományokhoz hiven feledhe
tetlenné tegyék az estet, az újonc 
tüzérek felavatásának derűs je
leneteit. 

Erdély évében vagyunk. A 
tüzér tisztikar Szent Borbála 
estje is ezt hivatott hirdetni. A 
Központi Szálló nagytermében 
mintha erdélyi levegőt varázsolt 
volna a rendezőség. Az előké
születek folynak, hogy a fény, 
a pompa mellett a gaz
dagon használt fenyő dekoráció, 
a székely faragású kapu, osz
lopok, sok diszes motívum, cí
mer Erdélyt, a felszabadult ma
gyar hont, hol tüzéreink par hét 
előtt jártak, idézik, érzékeltetessék. 

A tüzérek Borbála napja 
társadalmunk kiemelkedő ese
ménye iesz. Polgári előkelősé
geink is lázasan készülnek a 
vidám ünnepi estre. 

Talált tárgy. A komáromi 
rendőrkapitánysághoz az alábbi 
talált 1 drb. karkötőórát szol
gáltattak be. Igazolt tulajdonosa 
a rendőrkapitányságon átveheti. 

R e k o r d f e l h a j t á s , 
szük vásárhely jellemezte az országos vásárt. 

Hétfőn tartották városunk
ban az év utolsó országos állat-
és kirakodóvásárát. Ez alkalom
mal nem mulaszthatjuk el, hogy 
fel ne hívjuk az illetékesek f i 
gyelmét azokra a lehetetlen álla
potokra, amelyek a vásártéren 
uralkodnak. A vásártér igen rossz 
helyen van és szük befogadó
képességű. Nagyobb állatfelhaj
tásnál, mint például a hétfői 
vásáron, a gazdák állataikkal 
kénytelenek voltak az ulcán és 
a két temető között állni s igy 
természetesen megkárosították 
akaratuk ellenére is a várost, 
mert nem fizettek helypénzt. Maga 
a vásártér lapályon fekszik, ál
landóan viz boritja majdnem a 
felét. Az állandó sártenger a gaz
dák réme lett. A marhalevél ke
zelés, az átírások és maga az 
ellenőrzés is a szük hely miatt 
súlyos nehézségekbe ütközik. Az 
illetékeseknek megfelelő helyet 
kell mielőbb kijelölniök a vá
sártér számára. 

A hétfői vásáron egyébként 
igen nagy volt a felhajtás és kí
nálat, mig a kereslet közepes 
volt. Felhajtottak összesen 1311 
állatot, amelyből elkelt 356 drb. 

Különösen szarvasmarhában és 
lóban volt igen nagy a felhajtás 
770, illetve 471 darab. Juhot 
csupán egyet hajtottak vásárra, 
mig sertésből csak 69-et. Ennek 
az az oka, hogy a gazdák in
kább Budapestre és exportra te
nyésztik és hizlalják sertéseiket. 

Az árak nagy általános
ságban emelkedtek és magasab
ban voltak, mint a , legutóbbi 
vásáron. Bika élősúly kilogram-
jáért 7 0 - 8 0 fillért, darabjáért 
pedig 500—550 P-t fizettek. Te 
hén kg-ként 6 0 - 9 0 fillér, da 
rabja 300 - 6 0 0 p., ökör kg-ja 
70 fillértől 1 p.-ig, darabja 450— 
650 p. Szopósborju kg-ként 1-
1.10 p., üszó, tinó 50-70 fül. 
kg-onként. Jármosökör drb.-ja 
450—650 p., választási malac 
1 5 - 2 0 p., süldősertés 45-70 p., 
kocsi ló 300-600 p., vágó ló 
80—150 p. A hizott sertés élő
súly kilogramja 1*45—1'50 p. 

A kirakodó vásár is igen 
élénk volt. Nagy volt a kínálat 
és jó a kereslet is. 32 községből 
jöttek árusok, közöttük Győrből 
tatáról, Esztergomból és Érsek 
újvárról. (d. e. 

S z í n h á z . 
Nemcsak a magyar szin-

atszás, hanem Komárom kultúr
élete is kötelességünkké teszi, 
hogy foglalkozzunk a kerületi 
színtársulat komáromi szerep
ésével. Jól tudjuk, hogy az 

értékes színdarab, a jó ala
kítás, a jól megrendezett elő

adás mindennél mélyebb és 
tartósabb hatást gyakorol a lel
kekre, azért fokozottabb figye-
emmel kell néznük szintársula-
unk működése elé. 

Vértes Károly színtársulata 
általánosságban — fokozottabb 
igényeinket félretéve — kielégít 
bennünket. Jól megszervezett 
együttes telve művészi lelkesült
séggel, igyekezettel. Értékben, 
erőkben feltétlen jobbaK, mint 
tavaly voltak. 

Vértes Nelly, Károlyi Judit 
közönségünk ismert kedvencei, 
tehetségesek művészetükkel most 
is sok hivet szereznek. Pécsi 
Irénben és Pintér Rózsiban ki
fogástalan, nagy rutinu művész
nőket nyertünk. A férfi szereplők 
közül nagy szeretettel fogadia kö
zönségünk ismerőseit, Vértes Ká
rolyt, Károlyi Jánost, Váradi La
jost és Szabó Sándort. A ren
dező munkáját különös nyoma
tékkal biráljuk. Az ő érdeme, 
hogy a dirabok jól peregnek, a 
szereplők kifogástalanul kerül
nek színre, a színpad a kellő 
hangulatok aláfestője, a szerep
lők művészetük javát mutatják 
be, a „csak karzatnak" játék 
nem kerülhet előtérbe. Vértes 
Károly igazgatóban a tehetséges 
rendezőt ismerjük meg. 

Amíg azonban a színtársu
latról csak jót mondhatunk, ad 
dig közönségünkről — sajnos 
— nem szólhatunk általánosság
ban kedvezően A bemutató elő
adásokon kívül a hétköznapo
kon nézőterünk legtöbbször csak 
fél házat mutatott. A közönyös
ség okát most nem kutatjuk, el
fogadható magyarázatot.ugy sem 
kapunk. A drágaság, a nehéz 
megélhetési viszonyok soha nem 
tehetik indokolta a színházba 
járás elmulasztását. Ha más szó 
rakozásra kerül pénz, a színházi 
szezon alatt egy pár pengőt kell 
áldoznunk a magunk kulturigé-
nyek kielégítésére. Hiszük, hogy 
a jövőben nagyobb látogatott
ságnak fog örvendeni színházunk. 

Szombaton és vasárnap 
teljes anyagi és erkölcsi sikerrel 
ment a Tokaji aszú c. operett. 
A darab szelleme, magyaros le
vegője, a megjátszás müvészies-
sége egyaránt várakozáson felül 
kielégített. Pécsi Irén, Vértes Nelly 
Károlyi Judit,. Vértes Károly, 
Károlyi János, Szabó Sándor re
mekeltek. 

Hétfőn Hercegh Ferenc 
örökbecsű színműve, a Híd ment 
kitűnő szereposztásban. A gyö
nyörű történelmi tárgyú regényt 
Pécsi Irén, Sas Imre, Vértes Ká
roly, Károlyi János, Szabó Sán
dor és a többi szereplő teljes 
sikerrel mutatták be. 

Kedden a Fehérvári huszá
rok ment ketten egy jeggyel. A vi 
dám énekes táncos katonaslá
ger operett kitűnően szórakoz
tatta közönségünket. 

Szerdán A három huszár 
operettet a művészek legnagyobb 
igyekezete sem birt elfogadha
tóvá tenni. 

Csütörtökön közönségünk 

igen jól mulatott. Szabó Sándor 
táncos komikus, mint szerző mu
tatkozott be a Májusi vihar c. 3 
felvonásos életképpel. 

Jövő heti műsor: 
Nov. 30-án szombaton, dec. 

1-én vasárnap d. u. és este Arany
kalász operett. 

2- án hétfőn Sasjiók szinmű. 
3- án kedden ketten 1 jegy

gyei Mit susog a fehé akác operett. 
4- én Tokaji aszú operett. 
5- én közkívánatra Májusi 

vihar színmű. 
6- án ketten 1 jeggyel Én 

és a kisöcsém operett. 
7- én és 8-án Vadvirágos 

Maros partján operett. 

HÍREK. 
Személyi hir. Dr. Petrányi 

Győző egyetemi tanár a mult 
héten városunkban tartózkodott 
és megtekintette egészségvé
delmi intézményeinket. 

Roráté. December 1-én 
kezdődik az ádventi időszak, 
ugyané napon reggel 6 órakor 
lesz az első hajnali szentmise az 
úgynevezett „Roráté" az újvárosi 
Szent István templomban. Ugyan
akkor és ugyanott dec. 23-áig 
bezárólag advent minden napján 
lesz hajnali szentmise. A hajnaii 
szentmisék ideje alatt a félheti 
szentmise elmarad. A plébánia
hivatal kéri a híveket, hogy a 
hajnali szentmisék látogatásával 
minél jobban éljék bele magukat 
az egyház ádventi gondolatkö
rébe. 

Polgármesterünk Buda
pesten. Alapy Gáspár polgár
mester, dr. Csukás István f ő 
jegyző és dr. Hídvégi János m. 
kir. tisztiorvos kíséretében f. h ó 
27-én Budapestre utazott és 
résztvett a belügyminisztérium
ban a családvédelmi alap jöve
delmének felhasználása ügyében 
tartott értekezleten. 

Szentségimádás. Az új
városi Szent István templomban 
dec. 1-én, vasárnap az Oltár
egylet havi szentségimádási órája 
kivételesen 4 órától 5 óráig lesz, 
A litánia 5 órakor kezdődik. 

Tanácskozás az uj posta
palota ügyében. Torda Kálmán 
m. kir. műszaki postaigazgaió, 
dr. Sebestyén Béla postatanácsos 
és dr. Nánay Endre postatitkár
ügyész f. hó 26-án Komáromban 
tartózkodtak és beható tanács
kozást folytattak polgármeste
rünkkel az építendő postapalota 
ügyében. 

Szeretetvendégség. A 
Péczely-téri református egyház 
kebelében működő Nőegyesület 
a szegénysorsu iskolás gyerme
kek ruhával való elláthatasa cél
jából december hó 8-án, vasárnap 
délután 5 órai kezdettel az egy
ház tanácstermében szeretetven
dégséget rendez, A műsoros es
télyen Győry Elemér egyházke
rületi főjegyző, győri lelkipásztor 
tart előadást. Ezen kivül szere
pel az egyházi vegyeskar Sulacsik 
Lajos pü. számv. főtanácsos ve
zetésével, továbbá szavalatok is 
lesznek. Tekintettel a nemes céira 
és mert az egyesületnek nagy 
szüksége van az anyagi támoga
tásra a kávéjegy ára 1 pengő
ben van megállapítva. Az elnök
ség külön meghívókat nem bo
csát ki, ezért ez uton is kéri az 
egyesület tagjai, valamint az ér
deklődők anyagi támogatását. 



4. oldal. 1940. november 30. 

Advendl azentbeazédek. 
A Kat. Akció országos elnöksége 
alrendéire, hogy advent négy va
sárnapján az egész országban 
egységes legyen a szentbeszédek 
tárgya. Ezért az egyes vasárnapi 
szentbeszédek szólni fognak ar
ról, hogy 1) ismerjük meg, 
2) szeressük, 3) védjük az egy
házat és 4) dolgozzunk az egy
házért. 

Kat. Köri közgyűlés. Az 
újvárosi Kat. Kör. december 8-án, 
vasárnap tartja évi rendes köz
gyűlését a Kör saját helyiségében 
délelőtt féltizenkettő órakor. Az 
elnökség ezúton is kéri a tagok 
szives megjelenését. 

A Katolikus Akció a d 
venti előadásai. Az északko
máromi Katolikus Kör helyiségé
ben rendezi meg a Katolikus 
Akció előadássorozatát. Az első 
előadást Kocsis Károly tanár a 
Katolikus Kör elnöke tartja de
cember 4 én „Az Egyház Krisz
tus gondolata" cimmel, a máso
dik előadást Kossányi József ta
nár-költő tartja a „A legnagyobb 
jótevő" cimmel. 

Katalin est. Az újvárosi 
KFC november 30-án este 8 órai 
kezdettel az Ipartestület székhá
zában tánccal egybekötött Kata
lin estet rendez. A zenét Katona 
Rudi közkedvelt zenekara szol
gáltatja. 

Bajtársi értekezlet, A volt 
31. h. gy. e. bajtársi szöv. ko
máromi csoportja f. hó 30-án, 
szombaton este 8 órakor az 
Erzsébet szigeten levő Vörös féle 
vendéglőben a szegénysorsu baj
társak karácsonyi megsegítése 
ügyében értekezletet tart. Fel
kérjük városunk összes Bajtársi 
Csoportjait, hogy ezen az érte
kezleten megbízottjaik utján 
résztvenni szíveskedjenek. 31 -es 
bajtársaink pedig tegyék köte
lességükké, hogy megjelenjenek 
teljes számmal az önhibájukon 
kivül szegénysorban levő bajtár
sak érdekében. 

Újságot indit a Kisalföldi 
Mezőgazdasági Kamara. A 
Komáromban székelő Kisalföldi 
Mezőgazdasági Kamara vezető
sége elhatározta, hogy „Kisal
földi Gazda" cimmel hivatalos 
lapot ad ki Komáromban, amely 
tájékoztatja a gazdaközönséget a 
kamata hivatalos híreiről és a 
mezőgazdaság időszerű kérdései
ről. Az uj lap december 1-én 
jelenik meg és dr. Taróczi Her
bert kamarai titkár szerkeszti. 
Gazdakörökben nagy érdeklő
déssel várják a kamara uj hi
vatalos lapját. 

Halálozás. Ö Z V . Falk Fe 
renc né szül. Szombatit Irén f. hó 
22-én délelőtt fél 10 órakor éle
tének 82-ik évében hosszú szen
vedés után elhunyt. A megbol
dogult nagyasszony évekkel ez
előtt előkelő szerepet vitt társa
dalmunkban, különösen a jó
tékonykodás terén. Elhunytát 
szerető gyermekei vitéz Falka 
Ferenc tábornok, Irén, Katinka, 
Vanda, vejei és menye, unokái 
és előkelő rokonsága gyászolják. 
Temetése f. hó 24-én, vasárnap 
délután 3 órakor helyezték nyu
galomra az evang. egyház szer
tartása szerint az újvárosi teme
tőben nagy részvét mellett. 

Élelmezési kijelentő. A 
cukor forgalomba hozatalának 
és fogyasztásának szabályozásá
ról szóló rendelet kimondja, hogy 
a cukorjegyre jogosult más ha
tóságok területére való költözés 
esetén csak akkor kaphat cukor
jegyet, ha uj lakóhelyén felmu
tatja a régi lakóhelyének ható
sága által kiállított élelmezési k i -
jelentöt. Felhívja a város polgár
mestere ezért a lakoság (külö
nösen az alkalmi munkások és 
a házicselédek) figyelmét arra, 
hogy lakhelyváltoztatás esetén a 
városi közélelmezési hivatalban 
élelmezési kijelentőt kérjék k i , 
mert uj lakóhelyükön enélkül 
cukorjegyet nem kapnak. 

Tüzifanagv kereskedők k i 
jelölése. A m. kir. kereskede
lemügyi miniszter a héten le
küldte a város polgármesterének 
megbízatását. Ezek szerint tüzifa-
nagykereskedők lettek : Ipovitz 
Jenő, Petrovszky Menyhért, Rátz 
Ferenc fakereskedők. 

Több gondot 
a gyümölcstermelésre. 

Szakemberek állapították 
meg, hogy Komárom város és 
nagy környékének területe kivá
lóan alkalmas a gyümölcster
mesztésre. A megfelelő talaj, a 
kisalföldi nap tüze, a Duna és 
mellékfolyóinak állandó párol
gása olyan ritka természeti adott
ságok, melyeket igen kevés he
lyen lehet megtalálni. A gyü
mölcsértékesítés kedvező lehe
tőségei és kitűnő alkalmai a gyü
mölcstermesztés fokozását sür
getik s Komáromot egy virágzó 
gyümölcstermelő vidék keres
kedelmi központjává teszi. 

A szakszerűséggel elgon
dolt szép és nagyjelentőségű 
gyümölcstermesztésünk a való
ságban azonban — sajnos — 
még sem jól fest. A város te
rületén— és a környékén —is a 
gyümölcsös kertek igen elha
nyagolt állapotban vannak. A 
gyümölcstermelők nagy tömege 
vagy egyáltalában nem gondozza 
a fáit, vagy ha csinál is vala
mit, azt olyan rendszertelenül 
és minden szakismeret, tudás 
nélkül, hogy annak eredményé
ről jobb nem is beszélni. A ter
més varaskor igya gazdákat, ter
mészetes csak csalódás érheti. 

A 1938. évi XXXI . t. c. 
pedig szigorúan előírja a gyü
mölcsfák gondozását, a kártevők 
elleni védekező munkák végre
hajtását. A törvény módot ad 

arra is, hogy ha valaki nem 
végzi el a kötelező munkálaó-
kst, akkor annak költségén a 
a hatóság tisztitassa meg a fá
kat, — sőt közveszélyes fertő
zöttség esetében a hatóság a 
fertőzött fák, sőt az egész 
gyümölcsöskert kiirtását is el
rendelheti. 

A törvényben kötelezővé 
tett munkálatok leirását lapunk 
következő számaiban közérdek
ből közölni fogjuk és minden 
gyümölcstermesztőt ez uton is 
figyelmeztetünk a kötelező vé
dekezési munkálatok pontos el
végzésére, nehogy kellemetlen
sége lehessen. 

A komáromi m. kir. nö
vényegészségügyi körzet veze
tője (Győry-utca 2. sz.) szemé
lyes vagy Írásbeli megkeresésre 
mindenkinek készséggel és díj
mentesen megadja a kivánt fel
világosításokat a kötelező véde
kezési munkálatokat illetőleg. 

S P O R T T " 
DAC—KFC (Újváros) 3:3 (2:2) 

A győri útjukban is bal
szerencse kisérte csapatunkat. Az 
első félidőben mutatott KFC-
forma a teljes győzelmet igérte 
Komáromnak. 

Komáromi támadással in
dul a játék és Séta gyönyörű 
fejessel mindjárt meg is szerzi 
a vezetést (1:0). A DAC táma
dását Komárom jól védi s a 
28 ik percben Pintér a DAC 
felé ítélt szabadrúgás visszapat
tanó labdáját ügyesen a hálóba 
vágja (2:0). Egy percen belül a 
DAC támadását siker koronázza. 
Tóth I . a kényelmeskedö védő
ink között megtalálja az utat a 
hálóba (2:1). A győri csapat lel-
keredése most fokozódik, egy
más után rohamozza meg ka
punkat s a 40-ik percben ka
pusunk sportszerűtlen viselke
dése miatt, (egy sikertelen kifu
tása alkalmával sapkáját vágta 
a lőni készülő győri csatár elé), 
a büntető 1 l-esből az egyenlítő 
gólt könnyen szerzi. 

A második félidőben jobbá
ra a KFC az űr a pályán, még
sem tud nagy eredményt elérni. 
Kovács gólját Winkler—-Szenes 
három percen belül egyenlíti. A 
sáros, csatakos időben most már 
csak széteső mezőnyjáték folyik. 

Levente körzetparancs
noki uj beosztás Komárom
ban. A komáromi levente kör
zetbe ideiglenesen Komáromujvá-
ros uj körzetparancsnokává Both 

Az 1940 41-es év program-tipusai: 
S T A N D A R D , T E L E F U N K E N , ORION 

és P H I L I P S gyártmányú rádiók, N É P -

RÁDIÓK is nagy választékban raktáron. 

Mórocz Péter 
Komárom, Nádor-u. 15. Telefon 44. 
Rádió-, villany- és műszaki szaküzlet. 

Villanyszerelés! Javító műhely ! 
Nagy választék az összes cikkekben 1 

András főhadnagyot, Észak-Ko
márom körzetvezetőjévé pedig 
fittyei Pál zászlóst nevezték ki. 

CQRSO 
étterem és söröző 

Komárom újvárosban, 
Mussolini-ut 13. 

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

Komárom thj. szab. kir. város 
polgármestere. 

23099 1940. szám. 

Tárgy : A városi közkórház 
1941. évi szükség
leteinek biztosítása. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Komárom thj. szab. kir. város 

közkórháza versenytárgyalást hirdet 
az 1941. év folyamán szükséges és 
alább megnevezett árukra: 

Gyógyszer, kötszer és gumiáruk 
stb. marhahús, borjúhús, sertéshús és 
kolbászfélék, felvágottak, zsir, kenyér 
es zsemlye, liszt, tej, vaj, turó és sajt, 
tűzifa, szén és koksz, továbbá fehér-
nemüekre és fűszerárukra. 

Ajánlati nyomtatvány és szük
ségleti kimutatás a kórház gondnoki 
irodájában 1 P dij ellenében besze
rezhető. 

Az ajánlatok zárt borítékban dec. 
2-töl dec. 15-éig terjedő időben a pol
gármesteri hivatal cimére adandók be. 
A fehérnemű ajánlathoz minták is csa
tolandók. Az ajánlatok felbontása hi
vatalomban f. évi december hó 16-án 
déli 12 órakor lesz. 

Komárom, 1940. nov. 28-án. 

Alapy G á s p á r s. k. 
m. kir. kormányfőtanácsol, 

polgármester. 

Házhelyek 
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. 

Két szobás garzonlakás 
bútorozva és fürdőszoba 
használattal a z o n n a l 

k i a d ó . 
Cim a kiadóhivatalban. 

E l a d ó Észak-Komá
romban, Mes

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

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 


