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Kéziratokat nem adunk vissza. 

Takarékoskodiunk . . . 
A háború kiszélesedése 

és eihuzódása egyre inkább 
megnehezíti a nyersanyag-
és árubeszerzést és a nö
vekvő nehézségekkei szem
ben elkerülhetetlenül szük
séges a fokozottabb takaré
kossági elvek betartása. 

A mai európai gazda
sági válság idején, a nehéz 
életviszonyok közepett a régi 
életmód és a bőséges fo
gyasztás fényűzés számba 
megy, mondhatnánk pazar
lás. Természetesnek és in
dokoltnak kell tehát venni a 
kormányzati intézkedéseket, 
melyek takarékosságra kény
szerítenek egyformán min
denkit. Az idők megértését, 
a közösséggel való szolida
ritást látjuk az élet szinterén, 
amidőn leoltják a csillogó
villogó neon-fényeket ország
szerte csökkentik a közvi
lágítást, félegykor záróra 
lesz a szórakozóhelyeken, a 
vendéglőkben bizonyos na
pokon csak egy tál ételt 
szolgálnak fel, az ételpazar
lásnak immár vége lesz, a 
péksütemények eltűnnek a 
forgalomból, a kenyérrel és 
zsirral takarékoskodni kell. 

A gazdálkodásnál ma 
tehát az államhatalom a ve
zető szempont, ennek együtt-
hajtója pedig a szociális 
igazságosság. Mert végered
ményben itt csak arról szó, 
hogy a jobb módhoz szo
kott társadalmi rétegnek kell 
lemondani egy olyan élet
nívóról, amely ma már nem 
jogosult, a közérdekkel el

lentétes, a szociális igazsá
got csúfolná meg. 

Most, amikor a törté
nelmi időket éljünk s uj v i 
lág, uj ren I születik, meg 
vagyunk győződve, hogy a 
közvélemény teljes megér
téssel fogadja a takarékos
sági rendszabályokat, Hisz-

szük, hogy mindenki önként 
hozza meg áldozatát s alkal
mazkodni fog, — még ma
gánháztartásában is, — 
a takarékosságot, a beosz
tást, a szerénységet köve
telő és semmiféle elviselhe
tetlen korlátozást nem je
lentő rendszabályokhoz. 

A MEP felvilágosító munkája 
a vármegyében és városunkban. 

A héten Kósa . Lajos, a 
MÉP országos főtitkára látoga
tott el hozzánk, hogy meggyő
ződjék a vidék helyzetéről, kí
vánságairól és hangulatáról, egy
ben tájékozódást adjon a kor
mánynak a magyar népért foly
tatott munkájáról. 

A látogatás során Sotnorja 
község és járás vezetőségi érte
kezletén a földjuttatás, adókér
dés, iparengedélyek kiadása, ön-
állósitási alap, az OTI és a ha
diözvegyek kérdéseit vitatták 
meg, Dunaszerdahelyen és ó-
gyallán szervezkedési kérdéseket 
tárgyaltak meg. 

Vasárnap délután az észak
komáromi pártszervezet nagy-
választmánya tartott népes érte
kezletet. Megjelent az ülésen v i 
téz Nagy Nándor fóispán, Ki
rály József orszgy. képviselő, 
dr. Lestűr István szentszéki ta-
csos, prépost-plébános, dr. Szijj 
Ferenc kormányfőtanácsos, ny. 
polgármester, Kristóff Sándor 
volt országos pártigazgató és 
sokan mások. 

Az ülést Fülöp Zsigmond 
kormányfőtanácsos, bankigaz
gató nyitotta meg és vezette. 
Beszédében az iparosság és 
munkásság részére helyi mun
kaalkalmat sürgetett. Király Jó
zsef esperes-plébános, ország
gyűlési képviselő a kül- és bel
polit ikai helyzetet ismertette. Ki 
hangsúlyozta, hogy a kormány 

mindig a kisemberek erdekeiért 
küzd. A keresztény Magyaror
szágért s annak boldogulásáért 
vállalta a harcot. Méltatta töb
bek között gróf Teleki Pál mi
niszterelnök higgadt, nyugodt 
politikáját, amely odavezetett, 
hogy nemcsak Erdély visszaszer
zésével, amelyet a nyugalom, 
igazság és a becsület fegyverei
vel hódította vissza a kormány, 
hanem a legutóbbi nagy diplo
máciai s iker : a háromhatalmi 
egyezményhez való első csatla
kozásával igen nagy megbecsü
lést szerzett egész Európában a 
mngyar névnek. 

Csery István esperes-plé
bános szervezési kérdésekről be
szélt. Ruttkay Béla földbirtokos 
a földkérdést és a árvizeket tette 
szóvá. Kollányi Miklós ny. fő
jegyző városi problémákat vetett 
fel, dr. Kállay Endre kir. köz
jegyző a szélsőséges elemek ká
ros befolyását emiitette fel. 

Kósa Lajos országos főtit
kár a kormányzat emberfeletti 
eredményes tevékenységéről adott 
képet és összefogásra vállvetett 
munkára szólította a pártagokat 
Végül dr. Szőke Bálint várme
gyei uj párttitkár mutatkozott 
be, szervezési kérdéseket ismer
tetett. Majd a felszólalások során 
dr. Lestúr István, Csizy István, 
Balogh Miklós, Broczky István, 
Czibor Géza, Komáromi Lajos 
szólaltak fel. 

A tüzéralakulatok 
Borbála ünnepsége. 

A komáromi tüzéralakula
tok is hagyományos szertartá
sokkal ünnepelték meg védasz-
szonyuk: szent Borbálának ne
venapját. 

Az ágyuk, a harangok pat-
ronájának nagy napját december 
hó 3-án, reggel 9 órakor a ko-
máromujvárosi plébánia temp
lomban szent mise vezette be. 
Ugyanaznap délelőtt a I I . vár
erődben állomásozó gépesített 
tüzérosztály az ez alkalomra 
készített Borbála-szobrot ünne
pélyes keretben leplezték le a 
várerődben. 

A Frigyes-laktanyában is 
változatos est keretében idézték 
Borbála szellemét, amikor is 
tréfás műsorszámok, ének és 
zenedarabok, hazafias szavala
tok előadása közben avatták fel 
a tüzérujoncokat komoly tüzé
rekké. Erre az avatásra azután 
visszaemlékszik minden tüzér, 
még öreg napjaiban is. 

A komáromi tüzérosztály 
tisztikara december hó 4-én fé
nyes est keretében hódolt Szent 
Borbála emlékének. A Központi 
Szálló hatalmas nagytermét íz
léses, művészi kivitelben, fénylő 
diszbe öltöztették, Erdélyt szim-
kolizálták, erdélyi levegőt vará
zsoltak elő. 

Öröm volt ott lenni a va
csorán, ahol Bánthay Alfréd tá
bornokkal az élen a helyőrség 
tisztikara, polgári uri társaság 
előkelőségei adtak találkozást 
egymásnak. A vacsorán Bánthay 
Alfréd tábornok mondott pohár
köszöntőt a Szent Borbála tisz
teletére megjelent hivatásos és 
tartalékos tisztek nevében Ma
gyarország Kormányzójára, majd 
több beszéd hangzott el, midőn 
emlékeztek a védőszentre, Szent 
Borbálára. 

Nagy hatással itt került 
felolvasásra a Borbála-tekercs, 
mely egy álló esztendeig készült 
szellemesen, finoman, mindig ta-

Megbizható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

a Felsődunántúli 

11-es s z . ü z l e t é b e n 

V á s á r o l j u n k 

H A N G Y A Szövetkezet 

Komárom, Mussolini-irt 19. 



2. o l d a l . 

Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

I d e m e n j e n , h a 

jó bútort a k a r . 

láló ritmusokban. A krónikás — 
ugyanis a tüzérélet minden 
mozzanatát, mulatságos pillana
tát, tréfás esetét, egyesek mo
solygásra késztető baklövéseit, 
vagy hibáit szorgalmasan je
gyezte s Borbála napján nagy-
komolyan felolvasta, érzékeltetve 
bemutatta a láthatatlanul jelen
levő védőszentnek, Szent Bor
bálának. 

A közderültség közepett 
felolvasott Borbála-tekercs után 
kezdetét vette a tánc, mely a 
hajnali órákig tartott. 

A legszebb értelemben vett 
bajtársiasság tette társadalmunk 
kiemelkedő eseményévé a Szent 
Borbála estet dicséretére az agi
lis, figyelmes és hozzáértő tü
zértiszti rendezőségnek. 

Ritkítsuk meg 
gyümölcsfáinkat! 

Egészséges, jól és biztosan 
termő gyümölcsfák csak szellős 
és napos kertekben lehetnek. A 
fák ép ugy megkívánják a levegő 
szabad járását, a napsütést, mint 
minden élő szervezet s ahol ezt 
nem kaphatják meg, felnyúrgúl-
nak, terméketlenné romlanak és 
mindenféle élősködő, kártékony 
szervezetek telepágyává lesznek. 

Első kötelesség tehát a 
gyümölcsöskertek alapos ki rit
kítása. 

Minden kertben arra kell 
törekedni, hogy a meghagyásra 
kiválasztott legértékesebb fák 
koronája teljesen szabadon legyen, 
hogy ne verjék egymást az ágak 
Ki kell ritkítani magát a koro
nát is annyira, hogy ha tavasz-
szal az uj hajtások és levelek 
kifejlődnek, a fa koronája ne 
tömény sötét, hanem napfoltok
kal tarkázott félányékot vessen. 
Hozzátartozik a gyümölcsösker
tek egészségben tartásához az 
is, hogy a mesgyéken ne enged
jük az élősövény kerítéseket oly 
magasra felnyúlni, hogy elérjék 
a fáink koronáit, tehát a fa lé-
lekző és termő szerveit. 

A felnyúlt élősövény kerí
téseket legcélszerűbb egy méter 
magasan a föld színétől levágni 
és az uj növekedést állandóan 
ollóval vagy sarlóval vagdosva 
a magasra növéstől visszatartani. 

A komáromi m. kir. nö
vényegészségügyi köriét vezetője 
(Győry utca 2 szám) minden
kinek készséggel és díjmentesen 
megadja a szükséges felvilágo
sításokat. 

N e c s a k o l v a s s a , h a n e m t e r 
j e s s z e ís a z 

U j Komárommegyei H i r l a p o t 
kérje mindenütt l a p u n k a t ! 

Uj Komárommegyei Hifljip. 

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

X X . 

Augusztus első napjaiban 
megmozdult a levegő az öreg 
Komáromban. A jó ég tudja, 
hogyan és honnan, de mindenki 
tudta, megérezte és érezte a 
a változást, ami a csonka hazá
ban, a túlsó félen beköszöntött 
A hid némán és lezárva állott, 
egy lélek se közlekedett rajta, 
ám a szellő, az a bizonyos friss, 
megújhodást hirdető üde szellő 
csak áthozta a nagy újságot: 
vége a gyalázatnak, megalakult 
és megindult a magyar nemzeti 
hadsereg, feltápászkodott ájult-
ságából és lábra állt a magyar 
nemzeti állam. 

Nagy mozgolódás, tanács
kozás indult meg a komáromi 
magyarok között. Mi volna a 
mód, hogy föl lehessen venni az 
érintkezést a másik oldallal, a 
nélkül, hogy a csehek politikát 
lássanak benne és igy elgán
csolják az egészet ? 

Deus ex machina ként egy
szerre csak előállottak a sző
lősgazdák. Ezek találtak meg a 
megfelelő jogcímet és megfelelő 
hangot, hogy — félbemaradt, 
műveletlen szőlőbirtokaik jogán 
— nyomatékosan fölléphessenek 
és kívánhassák a birtokaikkal 
való érintkezés és azokon való 
intézkedés lehetővé tételét. 

Az egyik napon hatalmas, 
népes küldöttség jelentkezett 
Burthcy francia őrnagy, város
parancsnok előtt. A küldöttsé
get az öreg Schmidthaaer Lajos, 
mint a város egyik legelőkelőbb 
polgára vezette s részt vettünk 
benne mindnyájan, akinek a 
túlsó félen bárhol egy kis föl
dünk, szőlőnk vagy ingatlansá
gunk volt. Ott voltak a Miholák 
(János, városi főkapitány és Fe
renc, az ügyvéd, ma a komáromi 
ügyvédi kamara elnöke), ott volt 
az idősb Zsindely Ferenc, a tör
vényszék elnöke, baji szőlőbir
tokos, ott volt jó Konkoly Thege 
Balázs ügyvéd, a leglelkesebb 
szőlősgazdák egyike, ott voltak 
Soós Károly ügyvéd és fia : Jenő 
(a fiu rég elhunyt, az apa ma 
is él, ott volt — hogyne lett 
volna ott — az öreg Tuba 
János, azután Gaál Gyula ny. 
polgármester és a többiek is 
mind : Styx János és Lenhardt 
Mihály, Áprili Miklós dunaal-
mási szőlőbirtokosok, a nesz-
mélyiek: Czéh István, Bíró Gyula, 
Kecskés István (majdnem az egész 
tanári kara a polgári f iúiskolá
nak), egyszóval ott volt mindenki, 
akinek Neszmély, Dunaalmás, 
Baj hegyeiben, vagy Szőny és 
főként Monostor szőlőiben csak 
a legkisebb érdekeltség is volt. 

Az öreg Schmidthauer Lajos 
kiáilott a küldöttség élére, Mihola 
János és Szijj Ferenc dr. közé 
és temperamentumos német be
szédben magyarázta meg a francia 
parancsnoknak, hogy itt a város 
legmegbízhatóbb polgársága vo
nult fel, hogy a uilsó félen re
kedt vagyona gondozására lehe
tőséget és engedélyt kapjon. Rá
mutatott a mellette álló két úrra, 
Szijj Ferencre és Mihola Jánosra: 
— Hier ist der Bürgermeister, 
hier ist der Stadthauptniann, — 
mondotta, — nagyobb garanciát 
nem tudunk nyújtani. 

Burthey őrnagy, tetőtől
talpig úriember, mint várospa
rancsnok azonnal megadta az 
engedélyt s ezt ott élőszóval tud
tul is adta. 

Nyomban megbeszélték a 
módozatokat is : a katonai pa
rancsnokság által kiállított úgy
nevezett permanens igazolvány 
alapján átlépheti a hidat min
denki, akinek a túlsó félen 
gazdasági ingatlana van. A 
permanens igazolványnak ne
vezett okirat különben egy 
félives árkuspapirra gépelt en
gedély volt, minden fénykép 
nélkül, Burthey őrnagy aláírá
sával ellátva. (Csak később, né
hány hónap múlva kellett a tu 
lajdonos fényképét is ráragasz
tani az engedélyre, mert bizony 
jószívű szőlősgazdáink termé
szetesen buzgón adogatták köl
csönbe sógornak-komának, rö
vid használatra, a permanensü
ket egy kis átruccanás céljaira ) 

A csehek nem vágtak ugyan 
valami jó képet Burthey őrnagy 
engedékenységéhez, de hát nem 
tehettek ellene semmit, — akkor 
még legalább nem. Viszont a 
derék cseh beosztottak önma
gukat tagadták volna meg, ha 
ki nem találták volna, hogy 
mindezért pedig — fizetni is 
kell valamit. Exkuzáló hangon 
kért elnézést a francia parancs
nok a havi „quinze couronne"-
okért, mit a permanensekért 
fizetni kell, de hát erről ő már 
nem tehet. 

Boldogan gubálták le ma
gyarjaink a tizenöt koronákat, 
vitték, lobogtatták a permanen
seiket — nagy rang lett egyszerre 
szőlősgazdának lenni Kontárom
ban — s megindult a rajzás a 
hidon a fölszabadult magyar 
Komárom, a fölszabadult szegény 
magyar haza felé . . . Névszerint 
a hidon igazolás nem kellelt, az 
ember meglobogtatta az igazol
ványát, kimondta a varázsszót : 

— Permanens ! 
A cseh katona bólintott. 

1940. december 7. 

legfeljebb csaszlaui latin dialek
tusban megismételte : 

— Pernamenst 
Evvel aztán a formalitások 

befejeződtek és kinyílt a drótsö
vény a túlra igyekvő szegény 
magyar előtt. 

Tomanóczy József dr. 

| Sárosy Etel. 

Budapestről kaptuk a mé
lyen lesújtó gyászhírt, hogy Sá
rosy Etel Egyed, bencéstanár 
életének 60-ik, szerzetesi életé
nek 44-ik évében béketűréssel 
viselt hosszú, súlyos betegség 
után, a betegek szentségeivei 
megerősítve, a Bakay klinikán 
december 1-én visszaadta nemes 
lelkét Teremtőjének. 

Nemcsak a pannonhalmi 
Szent Benedek Rendet érte sú
lyos veszteség Sárosy Etel jobb
hazába költözésével, de Komá
rom város társadalmát is, amely
nek huszonkét esztendőn át 
egyik nagytudásu, fáradhatatlan 
és kimagasló tagja és vezetője 
volt. Huszonkét évig tanított a 
komáromi bencés főgimnázium
ban és generációkat nevelt a 
szebb, a jobb magyar jövőnek. 
A húszéves szomorú, keserves 
cseh rabság alatt ültette el a jó 
magot a fogékony fiatal lelkek
ben, akiket igyekezett minéljob-
ban összeláncolni az örök ke
resztényi magyarság eszméjével. 
Apostol volt és mártir, magvető 
és büszke harcos, melegenérző, 
megértőszivü, nemesen, fennköl
ten gondolkozó emberbarát. 

Elköltözött váratlanul kö
rünkből a ritka és kitűnő tulaj
donságokkal megáldott pap
tanár abba a boldogabb országba, 
ahová lelke mindig vágyott. De 
emléke itt fog élni mindig kö
zöttünk. Barátai, tisztelői, hivei 
tanítványai ugy érzik, nem vesz
tették el őt egészen, mert csak 
teste porladhat el, lelke és szel
leme itt él, folytatódik bennünk. 

Sárosy Etel Ef;yed 1881-
ben született Budapesten, 1897-
ben lépett a bencés rendbe. 19U4. 
június 27-én szenteltek áldozó
pappá. 1904—1512 között Esz
tergomban volt gimnáziumi ta
nár, 1912-1939 ig (a cseh meg
szállás egész ideje alatt) Koma
romban tanított, betegségére te
kintettel 1939-heu Tihanyba ke
rült házgondnoknak. 

Nagy részvét mellett decem
ber hó 3-án, kedden délután 3 
órakor Budapesten a Kerepesi-
uti temető halottas házából te
mették el. Utolsó utjara elkísér
ték a rend komáromi tagjai is, 
Alapy Gáspár m. kir. kormány -
főtanácsos, polgármester s va
rosunkból számosan hivei, tanít
ványai közül. 

Doma Ervin. 

A Kisalföldi M e z ő g a z d a 
sági K a m a r a 1940. december 
13 án, Komáromban a kultúr
palota nagytermében a m. kir. 
Vegykisérleti, valamint a m. kir. 
Gabona- és Lisztkisérleti Áilo-
másvezetöi Értekezletének kere
tében kisérletügyi gazdanapot 
rendez. 



1940. december 7. UjKomárommegyei Hirlap. 3. oldal. 

Az ókomárotni Járási 
Ipartársulat közgyűlése 

Az ókomárotni Járási Ipar
társulat vasárnap délelőtt 11 órai 
kezdettel tartotta a felszabadu
lás után első közgyűlését saját 
székházában. Ezen a közgyűlésen 
választotta meg Komárom ipa
rossága érdekszervének uj veze
tőségét, mivel a dicsőséges 
felszabadulás után a katonai 
hatóságok a társulat autonó
miáját megszüntették s csak egy 
elnököt delegáltak az ipartár
sulat elére Czibor Géza szemé
lyében, aki mintegy kormány
biztosi minőségben működött 
eddig teljes közmegelégedésre. 

Az iparügyi minisztérium 
döntése értelmében 1941. év 
végéig kell a komáromi ipartár
sulatnak megalakulnia. Hogy 
azonban a jövő év végéig a szer
vező munka késedelmet ne szen
vedjen, szükségesnek mutatko
zott az elnök mellé alelnököt és 
választmányt is választani addig 
is, amig a társulat visszanyeri 
az átszervezés után teljes auto
nómiáját. 

A közgyűlésen Czibor Géza 
-elnökölt. Az elsőfokú iparható
ság képviseletében dr. Jgó Ala
dár tanácsnok jelent meg. AZ 
elnöki beszámoló után Horvátit 
Erazmus emelkedett szólásra s 
kérte a közgyűlést, mivel az 
ipartársulat vezetése ma a leg
jobb kezekben van, válasszak 
meg egyhangúlag továbbra is 
Czibor Gézát elnökké. 

A közgyűlés egyhangú lel
kesedéssel választotta elnökévé 
Czibor Géza kalaposmestert a 
társulat volt elnökét, aki az ipa
rosok érdekében mindenkor és 
mindenütt teljesítette feladatát 
és Riszdorfer László ipartársulati 
t itkárral egyetemben hathatósan 
képviselték az iparosság érde
keit. Alelnöknek Broczky István 
építészt választották meg. Meg
választották továbbá az ideig
lenes választmányt is. (d. e.) 

T U R U L 
FILMSZÍNHÁZ 
Komárom, Kun Mik lós-u. 11. 

Telefon 470. 

December 7-én, szombaton 

Zöld p o k o l 
(Inkák kincse) 

kincskeresők kalandja. 

Dec. 8-án, vasárnap, 9 én, hétfőn 
Csak 16 éven felülieknek ! 

Vágyakozás 
December 11-én szerdán, és 

12-én, csütörtökön 

Szökevények 
Az amerikai alvilágban játszódó 

bűn és tisztaság filmje. 

Előadások kezdete: Hétköznap 
i|47és«|29 órakor — szombaton 
4 , l|47 és 129 kor — Vasár- és 
ünnepnap 2, 4»5, 147 és Ü29 
A szombat 4 órai és a vasárnapi 
2 órás előadás 2 0 — 7 0 fillérig. 

Színház. 
Az elmúlt hét sok forró 

sikert hozott a Vértes-társulat
nak és méltán. A színészek nagy 
igyekezettel játszottak s a kö
zönség is hálás volt, több nyílt-
s/ini taps és ujrázás mutatta, 
hogy a nehezen felmelegedő 
komáromi közönség kezd meg
barátkozni színészeinkkel, akik 
minden tekintetben megérdemlik 
a támogatást. 

Bar ez a hét az operett 
jegyében zajlott le, külön meg 
kell emlékeznünk a Sasiiók elő
adásáról. Rostand nagyszerű 
drámája kedves irodalmi cse
mege volt. Vértes igazgató min
denkit kielégít, irodalmárt, szó
rakozást keresőt és nevetni aka
rót egyaránt. Egy hét alatt min
denki megkapja, amit szeret a 
színpadon. 

Szombaton és vasárnap az 
Aranykalász operettslágert adták. 
A darab közepes, az előadás jó 
volt. Vértes Nelly, Szabó Sán
dor, Vértes Károly, Sass Imre, 
Pintér Rózsi nagyszerű alakítást 
nyújtottak. Károlyi Judit, Várady 
Lajos, Vértes Klári, Kondacs 
Andor és Dömsödy Endre is 
jól játszottak. A kisebb szere
pekben Arany Kató, Baranyai 
Imre és ifj. Baranyai István 
tetszettek. 

Hétfőn este volt a hét szen
zációja. A Sasfiók előadása ün
nep volt a színháznak. Parádés 
szereposztás, kitűnő előadás. 
Várady Lajos, Vértes Károly, 
Szabó Sándor, Károlyi János és 
Judit, Vértes Nelly, Vértes Kári, 
Pécsi Irén remekeltek szere
peikben, de jól játszottak Oroszy 
László, Kondacs Andor, Sass 
Imre, Pintér Rózsi, Somló Fe
renc és V. Anta! Júlia. A töb
biek is igyekeztek. Dömsödy 
Endr í játéka még mindig nem 
teljesértékii, kevés az őszinte
ség és az élet benne. 

Kedden zsúfolt ház előtt, 
„Ketten egy jeggyel - a Mit susog 
a fehér akac előadása követke
zett. A régi gyenge operettet 
nagyszerű játékkal hozták szinre 
S/abó Sándor, Vértes Klári, 
Vértes. Károly, Pécsi Irén, Ká
rolyi Judit, Sass Imre, Várady 
Lajos, V. Antal Júlia és Kondacs 
Andor. Dömsödy Endre megint 
nem jó szerepet választott. Fo 
dor István jó cigányalakitása is 
tetszett még. 

Szerdán a Tokaj i aszút és 
csütörtökön Szabó Sándor tel 
jesértékü ..életképét a Májusi 
vihart adták másodsior. A Má 
jusi vihar előadása megint első
rendű vo l t ! Mert igaz : ha jó a 
darab, jól megy a játék és jön 
a közönség is ! 

Külön dicséret illeti meg a 
zenekart is, amely Lászlóffy La
jos karnaggyal az élen tökéle 
tesen teljesiti feladatát és bi 
zony több tapsot is megérde 
melne a közönségtől. 

A komáromi közönséghez 
csak ennyi t : még mindig többet 
kell színházba járni, mint eddig 
mert amikor nagy közönség van 
színészeinknek is kitűnően megy 
a játék, ami természetes is ! 

P I ^ H n Észak-Komá-
Mlim€M.kM%J romban, Mes 
ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép 
beltelekkel. 

HÍREK. 
Miklós napja 

Magyarország Kormányzó-
ának nevenapja. Az ország népe, 
minden igaz, jó magyar szívbéli 
ünnepet ül e napon, imája az 
ég felé száll és kéri a Minden
hatót :Á l ld meg ót, aki életét 
szentelte hazájának, magyar né
pének, aki a legvadabb vihar 
közepén a hősök bátorságával 
állott a kormányrúd mellé és a 
vészt jelentő szirtektől elvezette 
az ország hajóját, azt megmen
tette egy szebb, egy boldogabb 
jövendő számára. Mill ió és mil
lió szívből röppent fel pénttken, 
december hó 6 án az ima : Tartsd 
meg, álId meg, adj neki száz
szoros erőt Magyarok Istene ! 

Talán soha sem éreztük 
annyira, mint éppen ezen az év
fordulón, mit jelent az, hogy mi
alatt Európa legtöbb országát 
háború réme ülte meg, mi ma
gfarok nyugodt bizalommal él
hetjük a mindennapos dolgos 
életünket, munkálkodhatunk bé
kességben, nyugalommal hazánk, 
házunk ujabb ezeréves felvirá-
gozásán. Érezzük, hogy ez nem 
véletlen. Az Úristen, az ősi tör
ténelem, „Magyarok Istene", mint 
már annyiszor századok folya
mán, most is egész embert állí
tott az ország élére. Nemcsak 
„Kormányzónk" van, mert nagy
bányai vitéz Horthy Miklós nem
csak a legelső közjogi méltóság 
betöltője, hanem kormányosunk, 
aKÍ biztos kézzel,nyugodt szem
mel, bölcs éleslátással irányitja 
nemzetünk sorsát. Országvédő, 
országgyarapitó, országfelvirá
goztató, ő, aki szívvel, lélekkel, 
nagy bölcsességgel és tudással, 
ritka előrelátással, erős akarattal 
és tetrekészséggel fáradozik, 
hogy egész legyen Szent István 
birodalma. 

Igaz hódolattal, őszinte há
lával, szeretetteljes ragaszkodás
sal és hűséggel köszöntöttük a 
névünnep alkalmából kormány
zónkat azzal a hó kivánsággal: 
tartsa meg őt még sok éven át 
nekünk a Mindenható erőben, 
egészségben a nemzet javára, 
boldogulására.' 

L e l k i g y a k o r l a t o k nők 
számára. Az ujárosi zárda ter
mében december 12, 13, 14 és 
15-én lelkigyakorlatot fog vezetni 
Müller Lajos fézustársasági atya 
a szegedi papnevelő intézet kor
mányzója, hittudományi főiskolai 
tanár, az országoshlrü egyházi 
iró. Az egyházközség vezetősége 
ezúton is kéri a hölgyeket, le
ányokat és asszonyokat egyaránt, 
hogy minél többen merítsenek a 
lelki megbékélés forrásaiból eze
ken az értékes napokon. 

Ádventi l e l k i g y a k o r l a t o k . 
December 10—15- ig ádventi lel
kigyakorlatokat tartanak a Szent 
András templomban. A lelkigya
korlatok szónoka és vezetője dr. 
P. Wimmer Anzelm egri szervita 
perjel, a kiváló iró és országos-
liirü szónok lesz. A bevezető be 
szédét kedden, dec. 10-én este 
7 órakor tartja. A nagy lelki
gyakorlat vasárnap reggel 9 óra 
kor fejeződik be. Minden kato 

likust szeretettel hiv és vár az 
ókomárotni Katolikus Akció. 

Vallásos ünnepségek. Az 
adventi időszakokban a lelkek 
épülését szolgálva a komáromi 
(déli) evang. egyház Nőegyesü-
lete a szokásos keretben dec. 
8-án és 15-én mindkét alkalom
mal délután 4 órakor az egyház 
imaházában vallásos ünnepséget 
rendez. Decz. 8-án előadást tart: 
Ágoston Sándor építészmérnök, 
budapesti presbiter, 15-én pedig 
Lukács István a győri evang. 
diakonisszaház igazgatója, a 
„Harangszó" egyházi lap szer
kesztője. Az egyház hiveit s min
den érdeklődőt szeretettel hivja 
s várja az elnökség. 

Szeretetvendégség. A dél
komáromi Református Nőegye-
sület f. hó 8-án a szegénysorsu 
iskolásgyermekek ruhával való 
elláthatása céljából az egyház 
tanácstermében szeretetvendég
séget rendez. Az estélyen Győry 
Elemér egyházkerületi főjegyző, 
győri lelkipásztor tart előadást. 
Kezdete 5 órakor. 

Előadások a z északko
máromi K a t . Körben. Az észak
komáromi Kat. Körben decem
ber 4 én az Actio Catholika 
programja keretében Kocsis Ká
roly főgimn. tanár tartott elő
adást „Az Egyház Krisztus gon
dolata" cimen. A legközelebbi 
előadást Kossányi József tartja 
december 8-án „A legnagyobb 
jótevő" cimmel. A Katolikus Kör 
előadássorozatában dec. 12-én 
Pálos Ferenc dr. főtitkár ad elő 
a család mai kérdéseiről. 

Halálozás. Dr. Zarkafalvi 
és praznóczi Praznóvszky Gyula 
ógyallai kir. közjegyző meghalt. 
A köztiszteletben álló közjegyzőt 
nagy részvét mellett temették el 
Érsek ujvárott. 

A K a t o l i k u s L e g é n y e g y 
let kulturelöadássorozata. A 
Katolikus Legényegylet, amely 
kuli urális téren szép tevékeny
séget fejt ki, az idén is megren
dezi téli előadássorozatát, amely
nek keretén belül minden mai 
magyar és katolikus probléma 
megtárgyalásra kerül. Az előadás
sorozat első előadásait Nehéz 
Ferenc SzMKE-titkár, Búkor 
László OTI tisztviselő és Lacsny 
József Hivatásszervezet titkára 
tartották meg, a népi magyar 
irodalomról, az egyesületi fegye
lemről illetve Htvaiásszervezetről. 
Kedden az előadássorozat kere
tében (dec. 10-én) Doma Ervin 
hirlapiró, lapunk belső munka
társa tart előadást „ A magyar 
sajtó 1940" cimmel. Az előadá
sok után vita következik. 

Sikerült t e a e s t a szegény 
iskolás g y e r m e k e k téli segé
lyezésére. A Protestáns Jótékony 
Nőegylet kiváló Vezetősége, élén 
Papp-Kovách Elemérné elnöknő-
ve>, f. é. nov. 30-án. szombaton 
este nagysikerű teaestélyt rende
zett a Tromler-szálló nagyter
mében. Az estélyen igen nagy
számú közönség vett részt, amely 
megértette a jótékony nőegylet 
célkitűzését. Kitűnő családias 
hangulatban folyt le ez a min
den izében szépen sikerült tea-
estély és amint értesültünk je
lentékeny összeget is eredmé
nyezett. Lesz tehát cipőjük és 
ruhájuk az idén is a szegény 
protestáns tanulóknak. 



Uj Komárommegyei Hirlap. 1940. december 7. 

Kamattérítés a jó adó 
fizetőknek. A kir. pénzügyigaz
gatóság 23.585HI! 1940. sz. kör
rendelete alapján minden adófi
zető, aki ugy a hátralékos, mint 
a folyó adóját december hó 3 1 -
ig teljesen kiegyenlíti, a folyó 
évre befizetett tőke tartozás után 
2 százalékos kamattérítést nyer. 

Hódoló ünnepély. A gútai 
Mária Kongregáció december 8-
án d. e. 10 órakor szentmisével 
egybekötve tartja uj tagjainak 
felvételét. Este 6 órakor a Kat. 
Kör helyiségében szép műsor ke
retében hódoló ünnepélyt rendez. 
Megnyitó ünnepi beszédet Csókás 
Károly plébános mond. A tiszta 
bevétel az építendő templom ja
v á n szolgál. 

Kézimunka és varrótan
f o l y a m o k befejezést n y e r t e k 
vármegyénkben. A Népmüve 
lési Bizottság keretében meg
szervezett kézimunka és varró 
tanfolyamok befejezést nyertek : 
Szendén, Szapon, Alsópatonyon. 
Az alsópatonyi tanfolyam kiáll í
tása minden igényt kielégített ne
vezett községek szociális szem
pontból is igen jelentékeny se
gítségben részesültek a tanfolya
mok működésével kapcsolatban. 

Ismeretterjesztő előadás. 
A komáromi Népm. Bizottság f. 
10-én, kedden este 8 órakor a 
Turul Filmszínházban szép mű
sorral tartja I I . ismeretterjesztő 
előadását. Jegyek elővételben 
10 fillért válthatók Czifce Pál és 
Társai könyvkereskedésében. 

Halálozás. Közéletünk ritka 
agilitásu, lelkes és nagytudásu 
munkása fejezte be földi életét. 
Mint értesültünk, Kutas János 
gazdasági isk. igazgató-tanár, 
tart. százados, december l é n 
Tatán hosszas szenvedés után 
elhunyt. A megboldogult a vár
megye gazdasági életében peda
gógiai munkásságával szép ered
ményt ért el, általános megbe
csülésnek örvendett. Dec. 3 án, 
kedden délután nagy részvét mel
lett temették el. 

Előadás a fűszerpaprika 
termesztéséről. A Komárom
ban székelő KisalföldiMezőgazda-
sági Kamara a m. kir. vegyki-
sérleti állomások „Állomásvezetői 
Értekezletének" keretében f. hó 
12-én este fél 7 órakor a kul 
túrpalota nagytermében a fűszer
paprika termesztéséről, értékesi 
téséröl és vele kapcsolatos kér
désekről előadást rendez. 

Háztartási t a n f o l y a m o k . 
A vármegyei Népmüvelés kere
tében rendezett háztaitási és 
gyakorlati főző tanfolyamok kö
zül befejezést nyertek : az izsai, 
a tatai és a gúta-seregakoli tan
folyamok. 

Mikulás és karácsonyi 
vásár volt . December hó 4 én 
és 5 én a helybeli „Karitász" 
a szegény sorsban lévő iskolás 
gyermekek felruházására és meg
ajándékozására műsoros mikulás 
és karácsonyi vásárt rendezett 
a Majlálh iskola dísztermében. 
Népművészeti kézimunkák, ba
bák, játékok, mikulás csomagok 
különböző karácsonyi ajándékok 
kerültek eladásra. A tárgyakat 
a Karitász nemeslelkü nőtagjai 
készítették. Az adományokkal 
szolgálták a jótékony célt, az 
olcsó árakkal pedig a szegény-
sorsuaknak tették lehetővé a 
karácsonyi vásárlást. 

A komáromi dohánybe
váltói munkások b e o l v a d t a k a 
Hivatásszervezetbe. A komá
romi dohánybeváltói munkások 
volt szakszervezete, amely 312 
tagot számlál már régebben tár
gyalásokat folytatott a Magyar 
Dolgozók Országos Hivatásszer-, 
vezetének komáromi titkárságá
val a beolvadási illetőleg A tár
gyalások a beolvadást eredmé
nyezték. Alakuló gyűlést tar
tottak, melyen Szláma János 
kérte a megjelenteket, hogy 
mivel jövőjükről van szó, tehát 
döntsenek amellett, hogy jogaik 
és érdekeik biztosítására beol-
v idnak a Hivatásszervezet ko
máromi helyi szervezetébe. Majd 
ismertette a csoport pénzügyi 
helyzetét. Lacsny József a Hiva
tásszervezet körzeti titkára tar
tott ezután nagyszabású beszé
det, amelyben ismertette a Hi 
vatásszervezet célját és működé
sét. A nagytetszéssel fogadott 
beszéd után Lacsny József kör
zeti titkár ismertette az alapsza
bályokat. A beolvadást kimondva 
az uj szakcsoport ezután a kö
vetkezőtisztikart választotta meg: 
elnök Tury Ferenc szakmunkás, 
alelnök Jankulár Lajosné, titicár 
Lacsny József körzeti titkár, 
pénztáros Fekete Istvánné, ellen
őrök Tarics Lajos és Nagy Im-
réné. Pótvezetőségi tagok Mézes 
László, Petrovics József, Topos 
Mihályné, Trunecz Ferencné, 
Turász Gusztávné és Pálenyik 
Jánosné. A közgyűlés lelkes han
gulatban a Himnusz eléneklésé-
vel ért véget. 

L e v e n t e népművelő t a n 
f o l y a m o k . A V. K. Miniszter 
és a M . Kir. Honvéd Főparancs
nok rendelete alapján a Komá
rom Vármegyei Népművelési B i 
zottság a katonai parancsnok
sággal egyetértően a megye te
rületén 50 alapismereti tanfolya
mot rendez a leventék részére. 
Ezen tanfolyamok célja a magyar 
föld ismertetése és a hazafiúi 
érzés ápolása, valamint a leven
téknek módot adni arra, hogy 
az elemi iskola VI. osztályáról 
magánvizsgát tehessenek, s igy 
honvédséghez kerülve értelmes 
újoncai lehessenek a hazának. 

Talált t á rgyak . Komárom 
város területén 1 drb. pecsét
gyűrűt, cukorjegyet, pénztárcát 
találtak, melyeket a m. kir. ren
dőrség komáromi kapitányságá
nak szolgáitattak be. igazolt tu
lajdonosok átvételért jelentkez 
hétnek. 

Árverés a rendőrségen. 
1940. évi december bó 20 án 
d. u. fél 5 órakor a rendőrka
pitányság épületében ( M u s s o -
l ini-ut 32. sz. földsz. 3. sz ajtó) 
különféle jogerős kihágási Íté
lettel elkobzott tárgyakat árve
reznek el. Lőfegyvert csak az 
vásárolhat, aki szabályszerű vá
sárlási engedélyt tud felmutatni. 
Az árverés alá tartozó tárgyakat 
a hivatalos órák alatt a kapi 
tányság épületében I. em. 14. 
sz. ajtó tekinthetők meg. 

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

S P O R T . 
Kerület — K F C (ú jváros) 

4 : 3 ( 1 : 2 ) . 

A pillanatnyilag szerencsé
sebb győri csapaté lett a győ
zelem vasárnap a bajnoki mér
kőzésen, melyet hazai csapatunk 
a győri Kerület ellen vivott győri 
pályán. Izgalmas, nagy mérkő
zés volt, helyenkint talán ke
ményebb is, mint kellett volna s 
ennek tudható be, hogy a má
sodik félidőben egy sérülés mi 
att csapatunk 10 főre olvadt le 
s a túlerő, az indokolatlanul 
emberre menő játék megtörte 
fiaink ellenállását. 

Az első félidő a két csapat 
képességének, erőlétének hű k i 
fejezője volt. A mérkőzést a KFC 
irányította, a támadások egész 
sorát vezette s 2 : 1 arányú ve
zetést ért el. 

A második félidőben a Ke
rület is neki lendült. Erős, ke
mény játékkal támadásba ment 
át, aminek eredménye lett, hogy 
Risovszky megsérült, a KFC 10 
emberrel maradt a játékmezőn. 
A kerület rohamait igy termé
szetesen siker koronázhatta s rö
videsen meg is szerezte a vezetést. 
A megfogyatkozott KFC nem 
adta fel a reményt, lelkesen küz
dött s csakhamar egyenlített. 
Az utolsó pillanatban sikerült 
aztán a Kerületnek a hálóba so
dorni a labdát s ezzel a győzel
met biztosítani. 

B a j n o k i mérkőzés. De
cember 8-án, vasárnap délután 
fél 2 órakor az újvárosi pályán 
az újvárosi KFC a Fűzfői AK 
csapatával játszik bajnoki mér
kőzést. Ez a szezon utolsó és 
legerősebb mérkőzése lesz hazai 
pályán. 

Az 1940;41-es év p rog ramt ípusa i : 

STANDARD, TELEFUNKEN, ORION 

és PHILIPS gyártmányú rádiók, NÉP

RÁDIÓK is nagy választékban raktáron. 

Mórocz Péter 
Komárom, Nádor-u. 15. Telefon 44. 
Rádió-, v i l l a n y - és műszaki szaküzlet. 

Villanyszerelés ! J av i tó műhely ! 
Nagy választék az összes cikkekben! 

U j d o n s á g ok 
Rózsavölgyi album, 

szépirodalmi és ifjúsági köny
vekből. Imakönyvet, töltőtollat,, 
kifestőkönyvet és egyéb hasznos 

cikket vegyen ajándékul 

CzikePálésTársai 
könyvkereskedésében 

Komárom, Mossolini-ut 23. 

C Q R S Q 

étterem és söröző 
K o m á r o m u j városban, 

Mussolini-ut 13. 
Gyönyörű kerthelyiség, moder
nül berendez.ett éttermek és s ö 
röző helyisegek. — Elsőrendű 
ételek. Kitűnő italok. — Mér-

• sékelt polgári árak. — Menü
rendszer. — Gondos kiszolgálás. 
— Havi étkezőknek kedvezmény. 
Cigányzene. — Társasebédek es 
összejövetelek legalkalmasabb 
helye. 

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

k i a d ó . 
Cim a kiadóhivatalban. 

Komárom thj . s z a b . k i r . város 
polgármesterétől. 

10994! 1940. számhoz. 

K i v o n a t o s 

Pályázati hirdetmény. 
A város tulajdonát képező 

Gőz- és kádfürdő 
bérletére 

páiyázatot hirdetek. A pályáza
tok benyújtási határideje f. évi 
d e c e m b e r hó 21-ének 11 órája. 
A pályázati hirdetmény, minta 
és feltétele megtekinthető és be
szerezhető a városi mérnöki h i 
vatalban. (Kossuth-tér 7. sz.) 
Bánatpénz egyszáz pengő. 

Komárom, 1940. évi de
cember hó 4.-én. 

Polgármes ter . 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komárommegyei Hitelbank Kt-'nál, 
Komárom, Baross-ti. 7. sz. 

Felelős kiadó : 

C Z I K F . I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 

könyvnyomdájában Komárom, 

Mussol ini-ut 23. 

Felelős vezető: Hacker Dezső. 


