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Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk v i s s z a . 

Karácsony 1940-ben. 
A világ mintha uj Meg

váltó születését várná, any-
nyira elmerül a bűnökben. 
A karácsonyi ünnepet mintha 
ma már nem a betlehemi 
csillag világítaná meg s 
azért tévelygünk el. 

Ma a fegyvergyár ko
hója izik. Uj Heródes föld
jén a G P U hóhérja gyilkolja 
a gyermeket. Krisztus ke
resztjét az uj Judások tagad
ják meg. Egy helyen már e l 
hagyták, más helyen készül
nek otthagyni az egy igaz 
Istent. 

Mindenütt szeretetlen-
ség, gyűlölködés, ámitás, 
erőszak s a folytó fenyege
tés az ur. 

Tankokról, repülőmoto
rokról, gázbombákról és 
robbanó gránátokról beszé
lünk, magunk között párt
harcot, egyenetlenséget s z i 
tunk, a földi lét küzdelmei
ben egymással szemben ál 
lunk, szívtelenek, könyörte
lenek vagyunk, anyagiakért 
lelkünket is feláldozzuk. 

Nincs egy hang, nincs 
egy intelem, ami megállítaná 
a romlást, az őrült rohanást, 
amely előbb-utóbb kárho
zatba viszi az embert. 

É s m é g i s ! — 
Karácsony misztikuma 

egy pillanatra mégis meg
állítja az embert. M é g a leg
ridegebb, legelfogultabb lel
ket is elmélyülésre készteti 
a szentjászol csodálatos 

varázsa. Rádöbben önkén
telenül az uj igehirdető is, 
hogy hiába vár uj Megvál
tóra, hiába áhitja az uj ü d 
vözítőt. Ráeszmél a szörnyű 
valóságra : az emberiség el
dobott magától egy nagy 
kincset, hamis minden ut, 
melyet Isten nélkül járnak 
meg. A büntetést tévelygé
seinkért a szemekben látjuk 
és bőrünkön érezzük. 

A karácsonyfák apró 
gyertyafénye kétezer év táv
latából az évfordulón most 
is világítanak. Szemünk elé 
tárják a biztos, az igaz utat, 
melyet Krisztus mutatott, 
melyre vissza kell térnünk, 
ha azt akarjuk, hogy a föl
dön megszűnjék a pokol, 
amibe ma élünk és szenve
dünk, ha valósággá akar
juk tenni, hogy a földön 
békesség, a lélekben nyu
galom, a szívben szeretet, 
az emberek között öröm és 
boldogság legyen. 

Most karácsonykor vés
sük hát szivünkben azt a 
hitet, melyet Krisztus adott 
nekünk, zárjuk magunkba 
azt a szeretetet, amelyre 
Jézus tanított, legalább most 
karácsonykor szálljunk ma
gunkba s fogadjuk meg, 
hogy Istenhez, Krisztushoz, 
a szeretethez, az igazsághoz 
visszatérünk. 

Csak igy lehet 1940-
ben karácsony lelkünknek 
igaz ünnepe! 

Komáromiak az orszá-
gos mozgalmakban. 

V a s á r n a p és h é t f ő n n a g y 
volt a z i d e g e n f o r g a l o m B u d a 
p e s t e n . A f ő v á r o s p á l y a u d v a r a i n 
b e f u t ó v o n a t o k e z r é v e l ö n t ö t t é k 
az ország minden részéből a 
neves és névtelen magyarokat. 
DiC'ira a csikorgó hidegnek, 
a Dunántúl és Duna-Tiszakö/. lel
kes népe, a Felvidék, Kárpát 
alja, Északkelet és Erdély fel
szabadult magyarjaival együtt 
ünnepelt. 

Hódolat a Kományzónak. 
Az Országos Nemzetvé

delmi Bizottság hívó szavára 
„ Szeged töl-Zágonig" jelszó alatt 
az egész ország népe vasárnap 
a budai Várba zarándokolt s ott, 
a Szent György-téren ünnepi 
naggyülés keretében tett hitval
lást a szegedi gondolat mellett 
s hódolt vitéz nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó előtt, aki 
mint fővezér, Szegeden zászlót 
bontott, elindult a magyar uton 
és ma Szegedtől-Zágonig ér a 
zászló, ott leng a Kárpátokon, 
Kassa, Kolozsvár, Munkács tor
nyán. 

A demonstrációs naggyülé
sen az elsősorokban láttuk a ko 
máromiakat. A ragyogó fényár 
ban uszó miniszterelnökségi pa
lota erkélyén a kormány és a 
volt szegedi fővezérség tagjai 
közt örömmel ismertük fel 
dr. Zsindely Ferenc és Fáy Ist
ván államtitkárokat, AZ elsőnek 
odaérkezett felvidéki csoportban 
nagyszámban voltak csallókö
ziek. A Turul, ÉME, tűzharcos, 
Keresztény Iparosok, HONSZ, 
MEFOSZ, EMSZO, KALOT -
különösen a Máv. táborában kü
lön zászló alatt — vonultak fel a 
komáromiak. 

A MÉP országos 
tanácsülésén. 

Országos érdeklődéssel ki

sért országos tanácsülését tar
totta a Magyar Élet Pártja hét
főn Budapesten a Nemzeti Lo
vaidában. Az országos tanács
kozáson elhangolt nyilatkozatok
nak nagy volt a visszhangja. 
M é g a külföldiek is felfigyeltek 
ra. V i t é z Lukács György párt
elnök mondott hatalmas meg
nyitóbeszédet, majd Cs. Darab 
Józset a MÉP vidéki szervezetei 
nevében üdvözölte a párt
vezér miniszterelnököt és elő
terjesztette a vidéki szervezetek 
kivánságait. Általános érdeklő
dés közben gróf Teleki Pál mi
niszterelnök a földreformról, a 
zsidókérdésről, a tervgazdálko
dás intézményesítéséről é s az 
aratási segélyről beszélt. A ma
gyar társadalmat ki kell alaki
tanunk — mondotta —, mert 
nem elég a jogokat megállapítani 
és a kötelességeket a törvényben 
lefektetni, a joggal élni, a köte
lességeket érezni és gyakorolni 
kell, akár előirja a törvény, akár 
nem. 

A több mint ezer főt szám
láló népes értekezleten részt
vettek a párt összes fővárosi és 
vidéki tisztségviselői, a párt tör
vényhozó tagjai és a főispánok 
majdnem teljes számban. Dr. 
Zsindely Ferenc miniszterelnök
ségi államtitkár, országgyűlési 
képviselő, Király József csicsói 
esperes-plébános, országgyűlési 
képviselő és Pataki László bö
ködi kisgazda, országgyűlési 
képviselő voltak jelen várme
gyénk és városunk törvény
hozói közül. Komárom és a 
megye népes küldöttségét vitéz 
Nagy Nándor főispán, Fülöp 
Zsigmond m. kir. kormányfőta
nácsos, bankigazgató, a párt ke
rületi társelnöke és Kristoff 
Sándor, az Egyesült Magyar 
Párt volt igazgatója vezette. 

Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

a Felsödunántűli 

V á s á r o l j u n k 0 
H A N G Y A Szövetkezet 

Tagjainknak 
vásárlást visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk I 
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Lő wy bútoráruház Győr 
Gr. T i s z a István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

Elkészült 
a volt 12-es gy. e. szobra 

A 12-es bajtársi csoport 

értekezlete. 

A volt cs. és kir. 12-es 
gy. ezred Bajtársi Szövetség ko
máromi csoportja f. hó 14-én, 
szombaton este tartotta decem
ber havi összejövetelét a Turul
szálló különtermében. A meg
jelenésben akadályozott Pathó 
Gyula parancsnok helyett Arnold 
Ernő ügyvezető elnökölt az ér
tekezleten, A szokásos havi je
lentések kapcsán az ügyvezető 
előadta, hogy a f e l á l l í t a n d ó 12-es 
emlékmű szobra és domborműve, 
melyet Páczay Pál szobrász
művész készített, teljesen elké
szült és Komáromba érkezett. 
Ideiglenesen a hajóállomás rak
tárépületében raktározták ; úgy
szintén készen áll a szobor
talapzat is, mely a készítő Ko
máromi Viktor kőfaragó mester 
telepén várja rendeltetési he
lyére szállítását, AZ emlékmű 
leleplezésének időpontját 1941. 
május havára tervezi az érte
kezlet. A felavató országos ün
nepségen meg fog jelenni József 
kir. herceg is, ki az avató ün
nepi beszédet tartja. 

Ezután a jövő évi bajtársi 
értekezletek időpontját és helyét 
állapította meg az értekezlet. 
Hozzászólások után szótöbbség
gel a havi gyűlések állandó he
lyéül a Turul-szálló külön ter
mét jelölték meg, az időpontul 
pedig mindenkor a hó második 
szombatja, este 8 óráját. A cso
port hivatalos helyisége szintén 
a Turul-szálló lesz, ahol 
minden pénteken este 7—9-ig 
a vezetőség a bajtársak ügyes-
bajos dolgaiban rendelkezésre 
áll. Vezetőségi és intéző bizott
sági értekezlet havonként a hó 
harmadik péntekjén lesz a hiva
talos helyiségben. 

Kaubek Károly segédtiszt 
ezután a csoport belső életére, 
segélyezésekre vonatkozó jelen
tését tette meg és ismertette a 
dec. 7-iki jótéKonycélu bajtársi 
vacsora anyagi eredményét. Az 
értekezlet elhatározta, hogy az 
ínségben levő bajtársakat kará
csonyi segélyben részesiti. 

Újévi hirdetését már 
most feladhatja 

lapunk kiadóhivatalában. 

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

XXII. 

Amennyiben egyirányú volt 
egyelőre, az első években a hid 
személyforgalma, aanyira egy
oldalú volt az úgynevezett •áru
forgalom" is. Csak a cseh oldal
ról eresztették át az utast a ma
gyarra, de áru is csak innen ke
rült a jobbparti részekbe. S ez 
egészen természetes is volt. Mert 
hát micsoda áru jöhetett volna a 
vesztett háború, a szörnyű meg
csonkítás, a kommün, az oláh 
zsákmányolás után onnan, a sze
gény magyar oldalról kifelé ? 
Nem volt ott, nem maradt ott 
mozgatható az égvilágon semmi. 

Persze hogy elsősorban az 
élelmiszerek gravitáltak a magyar 
oldal felé. Akinek csak atyjafia, 
baráti köre volt amott (és kinek 
ne lett volna ?), az iparkodott 
innen segíteni, ahogy tudott. Hus, 
tej, tojás, zsir, liszt, cipó nagy 
vándorlása kezdődött; finánc
szolgálat egyelőre még nem volt, 
vittek is magyarjaink a két-há
rom napra szóló élelem címén 
sokszor annyit, hogy majd le
szakadt a kosarak füle. (Csak 
akkor láttam, azóta se láttam 
egyetlen iromba nagy kézitás
kába bepakolva fél hizottdisznót.) 
Pláne amikor aztán a szőlősgaz
dák hozzájutottak a nagy kegy
hez, hogy saját kocsijuk-lovuk
kal át- és visszahajtathattak, lett 
akkor keleté a kasnak, a sarog-
lyának ! Persze meg kellett adni 
a módját, szelíden el kellett tün
tetni a holmikat, de hát lelemény 
dolgában nem volt hiány, mo
tozás viszont az első hónapok
ban, a francia parancsnok alatt 
egyáltalán nem volt. Emlékszem, 
jómagam is akkoriban az igaz
ságügyminisztérium egyik ma-
gasrangu funkcionáriusának el
szállítottam, persze illő áron, há
rom darab hatalmas oldalszalon
nát, miután a zsir és tepertő 
elérhetetlenségéről volt szó előző 
alkalommal köztünk. Most már 
megmondhatom, hogy ennek a 
három darab oldalszalornának 
némi csekély köze lehetett ah
hoz, hogy később a komáromi 
jobbparti tekintetes járásbirósági 
kirendeltség felállításának ügye 
— a kétségtelenül meglévő ob
jektív megokoltságon felül — 
odafönn különös megértéssel ta
lálkozott. 

Ó, ha valaki: mi komáro
miak nagyon is megértjük és 
méltányoljuk azt az újsághírt, 
mely éppen ezekben a napok
ban adta bő részletességgel tu
domásunkra, hogy egy francia 
miniszter Vichyből Parisba ha
talmas, tömött aktatáskával ér

kezett. Parisban aztán nagy 
elégtétellel prezentálta kedves 
hozzátartozóinak az . aktatáska 
tartalmát: egy gyönyörű, friss 
ürücombot. Hiába, a történelem 
sokszor csinál azonosfajta kacs
karingókat ; csak a színhely vál
tozik, de a kacskaringók ugy 
hasonlítanak egymáshoz, akár 
— mondjuk — egyik ürücomb 
a másikához. 

Hogy azután a jobbpart 
éppen Komáromnál különös
képen még a csonkaországi vi
szonyokhoz képest is arányta
lanul nagyon ki volt kopva, azt 
nekünk, komáromiaknak nem 
kell magyaráznunk. Hiszen itl 
külön is lejátszódott a trianoni 
tragédia kicsiben : a vármegye 
felét, a székváros négyötödét el
vitték, leszakították. 

Valljuk meg őszintén, nem 
volt ott, dehogy volt ott varos. 
Volt egy viharvert vasútállomás 
és körülötte néhány férőhely, ez 
volt az egész. Bizony csak úgy 
tengett-lengett az egész úgyne
vezett városi jelleg és az oda
szorullak, kik állni akarták ezt 
.1 városi mi voltot, egyelőre azon 
gondolkodhattak, hogy hol és 
hogyan kerüljenek ők maguk és 
intézményeik is — födél alá. 

A pénzügyigazgatóság csak 
elhelyezkedett valahogy a se
lyemgyár elhagyott épületeiben, 
— jobb nem beszélni róla, hogy 
hogyan. (Egyes hivatalok az 
emeleti gépházban székeltek, 
Isten szabad ege alatt vaslépcső 
vezetett föl oda, tiszta csuda, 
hogy az amugy is megilletődött 
adózó nyakát nem törte.) 

Hanem evvel aztán készen 
is volt az elhelyezkedési lehe
tőség, Aranyért sem lehetett be
jutni sehova, építésre gondolni 
sem lehetett abban az időben, 
amidőn a tégla és egyéb anyag 
ára szinte óránként emelkedett. 

Egy, egyetlenegy büszke 
épületcsoport állott csak, mely 
minden hivatal, intézmény és 
magános álmának álma, vágyai
nak netovábbja v o l t : a ménte
lep. Ez a modern, hatalmas 
épületcsoport azonban, félig a 
katonai, télig a földmivelésügyi 
kormány vezetése alatt, meg
szabott rendeltetéssel féltve őrizte 
jogait, — amint ez különben 
hasonló esetekben általában 
lenni szokott. 

Pedig sürgősen csinálni 
kellett valamit, — nem is a fel
nőttek, hanem a gyerekek érde
kében. A lakosság s vele a gye 
rekhad megsokasodott, iskola

épület pedig úgyszólván nem 
volt. Bombázták a magas hatal
makat a méntelep egyes épüle
teiért, — hiába volt minden. 

Ekkor a város vezetőségé
nek — ez már az Alapy-éra 
kezdetére esett — mentő ötlete 
támadt. Szépen lefotografálták a 
méntelep palotáit, egy másik 
képen az u. n. iskola viskó-
szerű épületét s a két fotográ
fiát népes küldöttség vitte föl 
— egyenesen Bethlen István gróf 
miniszterelnökhoz. 

A küldöttség élén Alapy 
Gáspár úr nem sokat szavalt, 
hanem elővette a két fotográfiát, 
mondván : 

— Kegyelmes uram, ebben 
vannak a gyerekek, amabban 
nu-g a lovak . . . 

Bethlen István grófnak 
hosszú miniszterelnöksége alatt 
Suk kemény ellenfele s nagy
súlyú ellenzéke volt, de abban 
mindenki megegyezett, hogy a 
kormányelnök gyors felfogású, 
igen értelmes úriember. No, 
most sem kellett többet beszélni. 
Huszonnégy órán belül Komá
romban volt a rendelkező táv
irat s az iskolák bevonulhattak 
a méntelep palotáiba. 

S a következő években már 
épült is a nagy kultuszminiszter, 
Klebelsberg Kunó jóvoltából a 
két hatalmas iskolapaiota, akkor, 
amikor még egy fal felhúzása is 
különben nagy nehézségekbe 
ütközött. 

Fényes jele volt ez akkor a 
magyar vitalitásnak és öntudat
nak : oldalszalonna meg ürü
comb híján is iskolának lenni 
kellett, mert ez volt a jövő! 

Tomanóczy József dr. 

A Komáromi Hitelszövetkezet 
Dél-Komáromban, 

pályázatot hirdet 
pénztárosi 

állásra. Előfeltételek az intézetnél 
tudhatók meg. 

Megfagyott egy komá
r o m i vándorkoldus. Nagy
szentjános-pusztán, az egyik is
tállóban, a reggeli órákban egy 
koldus kinézésű embert, meg
fagyva, holtan találtak. A nála 
levő iratokból megállapították, 
hogy Horváth Nándor a neve es 
komáromi illetőségű. A szeren
csétlen vándorkoldus valószínű
leg a nagy hideg elől menekült 
be az istállóba, ahol elaludt s a 
hidegben megfagyott. 

Doboz és tömb levélpapírok 
külömbözö színekben, nagy 

választékban o l c s ó n 
beszerezhetők: 

C z i k e P á ! é s T á r s a i 
papirkereskedésbtu, komarom. 



1940. december 21. 

1Ő40. karácsonya köszönt 
most reánk. Egy uj reményteljes 
karácsony. 

De az emberiség mintha 
ma sem tudná megérteni a ka
rácsonyok mély, szent, tiszta misz
tikumát. Ilyenkor megint nagyon 
messze esünk attól, hogy benső
ségesen, vidáman és gondtalanul 
ünnepelhessük Krisztus születé
sét, a szeretet végtelen nagy ün
nepét. 

* 
Imádkozzunk most a szent

karácsony ünnepén ! Magunkba 
szálltán, a szent titokban elmé
lyedve, alázatos, fohászos sóhaj
jal könyörögjünk fel a Magas
ságoshoz, az eltaposott, kálváriás 
emberiség boldog, csillagvirágos 
karácsonyáért. Hogy a karácso
nyi reménység zöldje soha el ne 
hervadhasson, soha el ne fakul
hasson. 

A békés otthonokban, a 
palotákban és kunyhókban egy
aránt megünneplik a szépségnek, 
szeretetnek és vigasztalásnak jó
ságos ünnepét. Mert a karácso
nyi csillag mindenkinek egyfor
mán ragyog, nem hallhatnak meg 
seholsem az érzések, a szeretet 
örök szimbólumai. 

A karácsony felséges misz
tériumában ragyogni fog a gyer
tya fénye és a betlehemi csillag 
ezüstje behinti az embereket. 
Mert a csillogó Istenfa az em
berek szivében van, az emberi
ség szomorú, jéghideg, beteg, 
meggyötört szivében. 

És karácsonyestén nem 
gyilkolják egymást az emberek. 
Nem lesznek kufárok és vám
szedők. A vadak megszelídülnek. 
Elnémulnak a frontokon a gép
fegyverek. Szeretetre hiv minden
kit a Megváltó, aki az emberi
ségnek született. 

De miért kell enne* a v i 
lágnak igy lennie, ahogy ma van ? 
Miért kell egymás torkát fojto
gatni ? Miért kell egymás zse
bébe kotorászni s miért harcol 
oly ádázul egymás ellen : ember 
és ember ? 

Hiszen karácsony mindig a 
szeretetre figyelmeztet... A kis 
Jézuska nem vért és átkot jött 
hirdetni az emberiségnek. 

* 
Hisszük, hogy egyszer majd 

mégis ránkköszönt az a kará
csony, amelyre olyan régen vá
runk. Amikor majd nem lesznek 
éhes munkások, nyomorgó tiszt
viselők, küzködő, koldusszegény 
iparosok és kereskedők. Amikor 
majd nem lesznek meztelenek és 
selyembe-bársonyba bújtatottak. 
Amikor majd nem koldul az aj
tónk előtt a nyomor. Akkor majd 
csak, tiszta, becsületessiándéku. 
igaz emberek lesznek és az egész 
világ egy nagy karácsonyi imád
ságban, hálaadásban forr majd 
össze. Akkor eljön a Becsület, a 
Munka, a Szeretet és a Béke 
Szent Karácsonya! 

* 

Hisszük, mert hiszünk a 
sztretet végső, nagy diadalában. 

Doma Ervin. 

Ur született 
Csecsemő, de nagy Úi született a világnak 
S valahol mulatókban a gőg nyakig áll. 
Kacagás, múlatás a szemekben az élet. 
Kerevetre tapadtan a római váll. 
Vigadoz tunya tóga alatt a kevélység. 
Körükön nyoma sincsen a szent üzenetnek: 
A nagy Ur hire jön, mire bősz kezek ölnek 
S mulató cívisek csak esznek... esznek... esznek. 

Csecsemő, de nagy Úr született a világnak 
S valahol finomult szines eime cseveg. 
Csacsogó, csevegő, csalafinta mesélők 
Vigyorognak elő sugaras szemeket. 
Hitegetve tömérdek a félrebeszélés. 
Büvölésén a szebb aranyos szérákig 
Kiszövött filozófia rendszere ér el — 
S finomult görög elme csábit... csábit... csábit.... 

Csecsemő, de nagy Úr született a világnak 
S valahol Sión isteni állama nyers. 
Iga lett a teokratikus hiti forma. 
Megunott Urukat könyörögve a vers. 
Nem a Gyermeket, oly Messiást akar álmuk, 
Aki majd megalázza római népet. 
De szivük nem örül ma Király születésén: 
A letört hivatottak néznek... néznek... néznek... 

Csecsemő, de nagy Úr született a világnak 
S valahol feledett legelőn kivigyáz 
A magára maradt juhokat terelő nép. 
A világuk a csillagos ég s kicsi ház 
Ropogós gallyakat teregetve a földre. 
Szemükön nyoma sincsen a hajdani ködnek, 
Szivük egyszerű, szent kegyelemre kitárva 
S iramodva, rohanva jönnek... jönnek... jönnek... 

Endrédy Zoltán Sándar. 

Megtörténtek a kinevezések az 
OTI komáromi intézeténél. 

A felszabadulás óta a mai 
napig nagy bizonytalanságban, 
érthető nyugtalanságban éltek az 
OTI komáromi intézet tisztvise
lői és alkalmazottai. Előbb a lei
gazolások késedelmes elintézése, 
azután az átvétel, az OTI köte
lékbe való bejutás, a kinevezések 
indokolatlan huzavonája okozott 
lelkiválságot a munkában amúgy 
is túlterhelt intézeti tisztviselők
nél. Az egyéneknek, a családok
nak egzisztenciát, mindennapi 
kenyeret, a jövő élet kialakulá
sát jelentette a huszonhat és fél 
hónapi várakozás minden percé
nek átélése. 

Végre a héten döntött az 
OTI igazgatósága. Rendezte a 
komáromi intézet személyzeti 
ügyeit. Döntéséről december hó 
18-án, szerdán érkezett leirat 
Komáromba. 

A rendelkezés szerint a 
komáromi intézet élén egyenlőre 
továbbra is marad Kristóf/Sán
dor kormánybiztos. Az ügyveze
tést dr. Horváth József volt za
laegerszegi ügyvezető veszi át. 
muhar Máté az ügyvezetői teen
dők végzése alól felmentést nyert. 
A tisztviselőket a működési évük 
és eddigi beosztásuk figyelembe 
vételével nevezték ki . A régi 
tisztviselők kézül 11 családosat 
más vidéki pénzintézethez ne
vezték k i . (A kinevezéseket a 
hivatalos közlöny lapzártáig nem 

közölte, igy névszerint mi is csak 
a jövőszámunkbanhozzuk, azokat. 

Phuhár Máté ügyvezető 
felmentése nem jött váratlanul. 
Kinevezése, uj beosztása — mint 
értesültünk — folyamatban. 

Az uj ügyvezető dr. Hor
váth József régi érdemes vezető 
tisztviselője az OTI-nak. Műkö
dése elé nagy várakozással te
kintünk, hisz munkaterén gaz
dag működést fejthet ki a pénz
tár kötelékein belül é s azonkívül 
i s a város fejlesztése, felvirágoz
t a t á s a érdekében. 

A kinevezések általában 
megnyugvást keltettek, bár egye
seknél a minősítési és besoro
lási rendelkezések sérelmesek. 
Reméljük hamarosan orvosolva 
lesznek itt a hibák. 

Érdemleges kifogást csak 
az áthelyezési intézkedések okoz
tak. Régi, tősgyökeres komáromi 
lakósok lettek itt az áldozatok. 
Tekintve, hogy az érdekeltek 
javarésze háztulajdonos is, akik 
amortizációs kölcsönnel építették 
házaikat, mozgalom indult meg, 
hogy az egzisztenciájukban súj
tott tisztviselőkkel szemben jobb 
belátásra birják az illetékes fel
sőbb hatóságokat. Akkor, ami
dőn a Komáromba jött idegenek
nek itt maradását senki sem 
gátolta, jogos a kérelem, hogy 
a komáromiak visszatartassanak. 
Hisszük, hogy városi hatósá-

Az újonnan átalakított és 
megnagyobbított 

H U N G Á R I A 
gőz- és pezsgőfürdő 

nyitva reggel 5 órától 
a város központjában 

Budapest, VII., Dohány u. 44. 
Kényelmes pihenők. 

gaink is támogatják a kérelmet, 
hogy az anyagi romlást jelentő 
áthelyezést hatálytalanítsák. 

Bajtársi összejövetel. A 
volt veszprémi m. kir. 31. honv. 
gye. komáromi főcsoportja 1941. 
évi január hó 4-én este 8 órai 
kezdettel Ray Imre Péczely-téri 
vendéglőjében bajtársi összejö
vetelt tart. Ez uton Is felkéri az 
elnökség a bajtársakat, hogy te
kintettel az igen fontos tárgyso
rozatra, minél számosabban je
lenjenek meg. 

Megnyílt a Tarján-féle 
jégpálya. A már esztendők óta 
működő Tarján-féle jégpálya 
Komáromujvárosban, Kossuth u. 
megnyílt. A belépődijak ez idén 
sem emelkedtek. Nyitva egész 
n a p . Melegedőről gondoskodva 
v a n . 

Táncmulatság. A Nagy-
igmándi Leventeegyesület f. hó 
26-án este 6 órai kezdettel a 
Kultúrházban táncmulatságot tart. 

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

Telefon 470. 
December 21-én, szombaton 

STAN és PAN kutyaszorítóban 
Isten tenyerén 

népi filmjáték, eredeti szereplők. 
UFA hiradó. 

22-én, vasárnap, 
Izgalmas detektív film 

Királyi ékszer. 
Szép kisérő műsorral. 

25 én karácsony első napján 

N A N E T T E 
Vígjáték egy külvárosi liliomról. 

Kiegészítés : Régi órák orvosa. 
26-án karácsony másodnapján 

Lángoló határok 
vadnyugati történet. 

UFA világhiradó. 
Előadások kezdete: Hétköznap 
l|47 ési|29 órakor — szombaton 
4, >|47 és l|29-kor — Vasáí- és 
ünnepnap 2, 415, t|47 és i|29. 
A szombat 4 órai és a vasárnapi 
2 órás előadás 2 0 - 7 0 fillérig. 

Karácsonyi gondolatok. 



A karácsonyfa alól ne 
hiányozzék a Betlehem 

Tudjuk és érezzük mind
annyian, hogy bármilyen élethi
vatást töltsön is ba valaki itt a 
földön, jól esik megfürdetni em
beri mivoltát a lelki élet mélysé
geiben és felemelni az isteni gon
dolatok tiszta, ragyogó régióiban 
a hit világossága mellett. Eme 
vágyunk, a lélek finomabb, tisz-
tultabb, elmélyedőbb áhítata teszi 
szükségessé, hogy minél benső
ségesebben ünnepeljük a szent 
karácsony ünnepét. 

Különös, hogy egy ünne
pet sem érezzük leikünkhöz oly 
közel, mint Jézus születésének 
évfordulóját, amikor a legkér-
gesebb szívben is kinyílnak a 
szeretet virágai és legjobban 
éreztetjük Krisztus iránt való ra
gaszkodásunkat és hálánkat. 

Az ünnepi hangulat azon
ban ugy lesz teljes, ha a kará
csonyi szokásokat, a szent esté
nek külsőségekben megnyilvá
nuló kedves jelenségeit oda tud
juk vezetni, hogy ott minden 
Krisztus urunk születésére, az 
Isten szerétének legnagyobb 
ajándékára emlékeztesen. Ne fe
ledjük, hogy a betlehem jelenti 
a karácsonyt, a szentjászol a 
Megváltó eljövetelét. A kará
csonyfa mellett tehát csak a bet
lehem, szentjászol jelentheti a 
teljességet. 

Ne maradjon tehát egyet
lenegy karácsonyfánk sem bet
lehem, szentjászol nélkül, kará
csonyfánk alól ne hiányozzék a 
kétezer éves misztikumára em
lékeztető betlehem. 

Két fontos közélelme
zési rendelet. 

Fejenként 10 deka cukrot kap 
karácsonyra mindenki. 

A nyári befőzési cukor he
lyett most a karácsonyi ünne
pekre cukor-pótadag szétosztá
sát tette lehetővé a földmivelés-
ügyi miniszter. 

A rendelet szerint az or
szág egész területén a december 
16-tól 22-ig terjedő hétre szóló 
minden cukorjegy szelvény a 
megállapított cukor fejadagon 
kívül egységesen további 10 
dekagramm cukor vásárlására 
jogosít. 
Milyen sertést szabad levágni? 

A zsirellátás biztosítására 
is fontos rendelet készült. 

December hó 15-től kezdve 
tilos levágni a 100 kg-on aluli 
zsirsertést és a 60 kg on aluli 
hússertést. A vágási tilalom alól 
a községi elöljáróság adhat fel
mentést, például takarmányhiány 
esetén. 

Magánfogyasztásra csak sa 
ját hizlalásu sertést szabad le
vágni és csak annyit, amennyi 
a saját háztartásban szükéges. 
A sertés élősúlyát a községi 
elöljáróság állapítja meg. 

Szinház. 
E héten színházunkban négy 

repríz volt négy „filléres" elő
adással, ami természetesen kö
zönségsikert s kevésbé művészi 
sikert hozott. A Mit susog a fe
hérakácot, Tokaji aszút, Zim-
beri-zombori szépasszonyt és a 
Májusi vihart most is nagy igye
kezettel játszották színészeink. 

Szombaton és vasárnap a 
Sárgarigó fészek előadásait lát
tuk. A darab, mint minden uj 
operett, általában gyenge, meséje 
erőltetett, tartalma nincs. Zenéje 
viszont jó volt. A társulat nagy 
kedvvel játszotta, mert teltháza
kat hozott a három előadás. 
Szabó Sándor remekelt, Pécsi 
Irén, Pintér Rózsi és Károlyi 
Judit nagyszerii alakítást nyúj
tottak, Sass Imre nem volt meg
győző, Oroszy László viszont 
pompás volt, jómozgásu, jóhu-
moru színész. Vértes Klári ked
ves jel«nség, tetszett a játéka is. 

Csütörtökön Luxenburg 
grófját adták színészeink. Lehár 
örökszép mdódiái gyönyörköd
tettek. A színészek kitettek ma
gukért, több kabinetalakitást lát
tunk ismét. Vértes Károly, Szabó 
Sándor, Pintéi Rózsi, Pécsi Irén, 
Várady Lajos és Károlyi János 
vittek el a pálmát. Vértes szín
igazgató jól teszi, ha régi pati
nás operetteket ujit fel, a mos
tani limonádék helyett. 

A zenekarról is csak jót 
mondhatunk, Lászlóffy Lajos 
karnagy vezetésével kitűnő játé
kot, nagyszerű él vezetet nyújtanak. 

Vértes színigazgató kará
csonyra és szilveszterre hagy-
szerü szórakozást ígér a közön 
ségnek. Reméljük jó darabok, 
kitűnő szinészteljesitmény és telt 
házak lesznek. A társulat jó erői 
meg is érdemlik a támogatást. 

Kedvezményes kölcsön 
sertéshizlalás céljaira. 

Az ország zsirellátása szem
pontjából mindenkinek hazafias 
kötclsssége a sertéshizlalásbau 
iő!e telhetőleg résztvenni. Első
rangú érdek, hogy zsírban ne 
legyen hiány. 

A Hangya már korábban 
alapot létesített, az úgynevezett 
Darányi Ignác alapot, amelyből 
kedvezményes kamatozású elő
legeket folyósított, de csak 
marhahizlalásra. Most sikerült az 
alapot olyan összeggel kiegé
szíteni a földmivelésügyi mi
nisztérium hathatós támogatá
sával, hogy sertések beállítását 
is elősegítheti. A kölcsön felté
tele, hogy az alap igénybevéte
lével meghizlalt sertéseket a 
hizlalónak feltétlenül a belföldi 
hizott sertés szükséglet fedezé
sére kell lekötnie és a sertése
ket csak a Hangya szövetkezet 
utján szabad értékesítenie. 

A hiteligénylő lapokat „Da
rányi-alap zsirsertés hizlalás" 
megjelölésével kéri beküldeni a 
Hangya központhoz. 

Másfélmillió pengő hitel
kerettel a földmivelésügyi mi
niszter is támogatja a sertés-
hizlaló kisgazdákat. 

. A kölcsönt egy hizlalási 
ciklusra — hat hónapra folyó
sítják 65 százalékot kamaúal. 
Indokolt esetben a kölcsön le
járata három hónappal meg
hosszabbítható. Hizlaláti kölcsönt 
igényelhet takarmánybeszerzésre 
az a gazda, akinek beállítani 
való állata van, takarmánya 
azonban nincsen. De igényelhet 
kölcsönt az a gazda is, akinek 
állata nincsen, azonban a felveit 
kölcsönösszegből akarja a hiz
lalásra szánt állatot megvásá
rolni. 

Az állami kölcsönt igénylő 
gazdák kérelmüket a Magyar 
Állat- és Állatitermékek Kiviteli 
Szövttktzeténél (Budapest V., 
Aulich utca 8.) jelentsék be sze
mélyesen, vagy írásban, hogy űr
lapot kaphassanak. 

H Í R E K . 
Kellemes karácsonyi ün

nepeket kivan minden előfi
zetőjének, olvasójának, hirde
tőjének és m u n k a t á r s á n a k az 
Uj Kommárommegyei Hírlap 
szerkesztősége és kiadóhiva
tala. 

I l i i 
mm. 

Karácsonyi istenitiszte
letek. Az éfjéli szentmisét a 
Jézus Szive templomban tart
ják. Ezenkívül az istentiszte
leti sorrend a rendes ünnepi. 
26-án a szentmisék sorrendje a 
rendes vasárnapi. 

Karácsonyi ünnepi isteni-
tiszteletek a komáromi (déli) 
evang. egyházban. A karácsonyi 
szent ünnepeken a komáromi 
(déli) evang. egyházban mindkét 
napon d. e. 10 órakor lesz az 
úrvacsora osztással kapcsolatos 
istenitisztelet. I . napon végzi 
radgyas Aladár lelkész. I I . na
pon végzi Szakács László s. lel
kész. I . ünnepen délután 4 óra
kor az almásfüzitői szórványban 
lesz istenitiszteiét. Végzi Bányai 
Sándor s. lelkész. 

Uj városi tanácsos. A m. 
kir. belügyminiszter Bélteky Gyula 
dr. makói számvevőségi főtaná
csost, ki hosszú i'leig az egye
sült Komárom Esztergom vár
megyék számvevőségi főnöke 
volt, Komárom sz. kir. város 
adóügyi tanácsosává nevezte ki. 
őszinte örömmel köszöntjük ! 

Kinevezés. Tóth Béla tatai 
ref. kántortanítót egyházi főha
tósága igazgató tanítóvá nevezte 
ki . őszintén gratulálunk. 

A vármegye közgyűlése. 
Komárom vármegye törvényha
tósági bizottsága idei téli rendes 
közgyűlését folyó hó 21-én, szom
baton délelőtt tiz órakor tartja 
vitéz Nagy Nándor főispán el
nöklésével. A tárgysorozaton 
szerepel Reviczky István alispán 
terjedelmes alispáni jelentése és 
egyéb ügyek. A közgyűlést meg
előzően a vármegyei kisgyülést 
tartják meg, délelőtt 9 órakor. 

Eljegyzés. Ritka családi 
esemény, örömteljes hir áll az 
érdeklődés homlokterében. Tangl 
Ancyt, polgármesterünk titkár
nőjét, a Szoc. Missz. Társulat 
Komáromi Szervezete ügyvezető 
elnökét, a jótékonysági mozgal
mak egyik lelkes vezetőjét Uzoni 
Gábor oki. gyógyszerész, test-
vérhugát Tangl Magdát, közélel
mezési hivatalunk kedves tisztvi
selőnőjét Rábai László oki. gé
pészmérnök, a Hungária Rt. ko
máromi kirendeltség vezetője 
december hó 14-én, szombaton 
este eljegyezte. A kettős jegy
váltáshoz őszinte szívből gra
tulálunk. 

Az északkomáromi Kat. 
Kör. kulturestje. December hó 
18-án, szerdán este az észak-
komáromi Kat. Körben Kossányi 
József polgári iskolai tanár, a 
neves költőnk tartott előadást 
„Mily értéket jelent a Kat. Egy
ház" cimen. A rendkívüli érté
kes és tartalmas előadást álta
lános érdeklődéssel hallgatták. 
Utánna élénk vita volt, amelyben 
a hallgatók nagy számban vet
tek részt. 

Talált tárgy. Lgy d a i a b 
autókereket belsőgummival ta
láltak a város területén. Igazolt 
tulajdonosa a rendőrkapitánysá
gon jelentkezhet. 

Ifjúsági Vöröskeresztes 
avató ünnepség. A komáromi 
községi elemi iskola Ifj. Vörös
kereszt Egyesülete nagyszabású 
tagavató ünnepséget tart vasár
nap délután 3 órai kezdettel a 
községi iskola tornatermében. 
Ez alkalommal kedves jelenetek, 
énekszámok, szavalatok kereté
ben tesznek ünnepélyes foga
dalmat az Ifj. Vörös Kereszt uj 
tagjai. 

A könyörülő szeretet ün
nepe. A balparti ref. egyház f. 
hó 15-én vasárnap este 6 óra
kor tartotta nagyszabású szoká
sos karácsonyelőtti szeretet ün
nepélyét a Jókai utcai nagytemp
lomban. A nagy hideg ellenére 
is szépszámú közönség jelent 
meg az ünnepélyen. A közének 
elhangzása után Galambos Zol
tán, az egyház lelkipásztora nyi
totta meg az ünnepélyt szép be
széd kíséretében, melyben hang
súlyozta, hogy a nyomor enyhí
tése elsősorban az egyházak 
feladata. Virágh Vince segédlel
kész felemelő imában kérte az 
Egek Urát, hogy áldja meg az 
ünnepélyt s indítsa adakozó sze
retetre a sziveket. Elekes Imre 
vármegyei gazdasági főfelügyelő, 
presbiter, tartotta meg ezután 
szépen felépített és nagyhatású 
ünnepi beszédét, melyben az 
igazi felebaráti szeretet miben
létét fejtébe ki Antal Gábor hit
oktató lelkész bibliát olvasott és 
igét hirdetett. Beszédében szintén 
a könyörülő szeretetre buzdí
totta a híveket. A ref. Ifj. énekkar 
és a tanítóképző vegyeskara ha
tásos énekszámokat adott elő 
Teleky Miklós karnagy vezény
letével. Két szavalat tette még 
változatosabbá és szebbé a jól 
sikerült ünnepélyt. 



Szeretetadományok. A 
volt veszprémi m. kir. 31. honv. 
gy. e., továbbá a volt 19. tábori 
vadászzászlóalj komáromi cso
portja szegény tűzharcos bajtár
saik karácsonyi felsegélyezésére 
igen eredményes akciót indítot
tak meg bajtáraik között. A nagy 
nyomorban sínylődő bajtársak 
segélyezésére önként ajánlották 
fel adományaikat mindazok, akik 
á mai nehéz idők közepette me
leg szivvel viseltetnek a világ
háború élő hősei iránt. A Re
viczky Sándor vármegyei fölevél
táros elnöklésével a kiküldött bi
zottság a napokban számolt el 
az elért sikerről. A felajánlott 
szeretetadományokból 52 bajtárs 
s családja részesül fejenként 70 
kg. szén, 15 kg. liszt és 1 kg. 
szalonnából álló segélyben. Ezen 
kivül a még felajánlott termé
szetbeni adományokat is kiosz
totta a bizottság. Az utalványok 
ellenében a bizottság határozata 
szerint f. hó 2i-én délután 3—5 
óra között a vármegyeházán ve
hetik át a segélyezettek az ado
mányokat. 

Az újvárosi Kat. Kör. 
közgyűlése. December hó 8 án 
tartotta meg saját otthonában az 
Újvárosi Kat Kör ez évi rendes 
közgyűlését. Szegedi József pos
taigazgató kön elnök mély tar
talmú elnöki megnyitójában meg
győző szavakkal fejtegette a ka
tolikus összetartás szükségessé 
gét, annak megvalósulásában 
rejlő erőt. Esztergomy Antal káp
lán ügyvezető elnök a Kör mű
ködéséről számolt be, körvona
lazta azokat a nehézségeket, 
amelyek a lendületes munkát ne
hezítették és az eredményi mi
nimálisra csökkentették. Kiss 
Gyula tanító, pénztáros a Kör 
anyagi helyzetéről adott pontos 
hú képet. Végül a lemondott és 
eltávozott tisztikar és a kisorsolt 
választmányi tagok helyeit töl
tötték be egyhangú határozattal. 

Halálozás . Mint részvéttel 
értesülünk : kulistei Ehmann Jó
zsef ny. altábornagy, az egykori 
29. in. kir. honvédgyalogezred 
volt parancsnoka, Budapesten el
hunyt. A komáromi származású 
Ehmann altábornagy, kinek kö
zeli rokonsága ma is Komárom
ban él, a világháború elején, a 
szerb offenzíva során szerzett 
országos hírnevet, amidőn hon
védéivel a Drina melletti Kuliste 
magaslatot elfoglalta. A szerb 
hadtörténelmi munkák is nagy 
elismeréssel irnak az egykori 
Ehmann-dandárteljesitményeiről. 
A vitéz katonát december 18 án 
temették el a budapesti farkas
réti temetőben nagy Katonai 
dísszel. 

Táncestély Az újvárosi K. 
FC f. hó 26-án az ipartestületi 
Székház nagytermében este 8 
órai kezdettel táncestélyt rendez. 
A reggel 4 óráig tartó táncmu
latság belépődija 1 pengő. 

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

Halálozás. A tanítói pályán 
érdemekben gazdag id . Kovács 
Gyula ny. ref. tanitó f. hó 17-én 
78 éves korában Szönyött ötök 
álomra hunyta szemét. Hosszú 
évtizedeken fejtette ki áldásos, 
nehéz pedagógiai munkáját Szöny 
községben, melynek lakossága 
fájdalmas érzéssel vette az örök
honba térő tanítójának elhunytát. 
Temetése f. hó 19-én délután 2 
órakor ment végbe a szönyi ref. 
temetőben nagy részvét mellett. 
Halálát szerető hitvese Kovács 
Gyuláné, gyermekei Gyula és 
Béla szőnyi ref. tanitó, menye 
Kovács Béláné, unokái Blanka és 
Vera valamint kiterjedt rokon
sága gyászolják. 

Manga János előadása a 
Jókai Egyesületben. A Jókai 
Egyesület szabadegyetemi elő
adássorozata keretében vasárnap 
délután a Kultúrpalota nagyter
mében Manga János tartott nagy
sikerű előadást „A népzene sze
repe a felvidéki magyar életben", 
címmel. Az előadást Manga Já 
nes sajátfel vétel ti hanglemezek
kel illusztrálta, de közreműköd
tek M. Felkér Mária énekesnő 
és Senlein János zongoraművész 
is, akik művészi teljesítményük
kel nagyban hozzájárultak az elő
adás nagy sikeréhez. Manga Já
nos tanitó már a cseh megszál
lás alatt gyűjtötte a felvidéki ma
gyar népzenét és népdalokat s 
ezzel igen nagy szolgálatot tett 
a Néprajzkutató Intézetnek. Elő 
adása minden tekintetben nagy
szerűen sikerült. 

Ne csak olvassa, hanem ter
jessze Is az 

Uj Komárommegyei Hírlapot 
kérje mindenütt lapunkat! 

Teadélután a Központi 
szállóban. A Komáromi Jótékony 
Nőegylet december 26-án, kará
csony másodünnepén d .u . 5 órai 
kezdettel a Központi Szálló nagy
termében jótékonycélu teadélu
tánt rendez. Belépődíj teával 
együtt 1.50 P. A teadélután szi
gorúan zártkörű s a rendezőség 
kéri a meghívó felmutatását. A 
jótékonycélra való tekintettel fe
lülfizetéseket kér a rendezőség. 
A teaest után igen nagy érdek
lődés nyilvánul meg. 

Változás, a Máv. menet
rendjében. Értesítjük olvasó 
közönségünket, hogy f. évi de
cember 15 étől kezdve a Komá
rom déli pályaudvarról az úgy
nevezett budapesti gyors nem 
20 56-kor, hanem már 20 óra 
10 perckor indul. Somorja felé 
pedig este nem 21.03-kor indul 
az utolsó személyvonat, hanem 
már 20 óra 40 perckor. Somorja 
felől pedig az esti személyvonat 
már 19 óra 43 perckor megér
kezik s így csatlakozás van Győr, 
Székesfehérvár és Budapest felé. 
Egyéb változás a menetrendben 
Komáromot érdeklőén nincs. 

A világítást és zárórát 
korlátozó rendelet csütörtökön 
lépett életbe. A városok közvi
lágítását huszonöt százalékkal 

csökkenteni kell. A közbiztonság 
vagy a közforgalom érdekében 
a polgármester a rendőrhatóság
gal egyetértve a csökkenés mér
vét kisebbre szabhatja. Disz- és 
mindennemű reklámvilágitás ti
los. Korcsolyapályát este 9 óra 
után világítani nem szabad. — 
Mindennemű nyilvános helyisé
get városban éjjel 12 óránál, 
községben fél 12 óránál tovább 
nyitva tartani szigorúan tilos. 
Záróra rendelkezések kijátszása 
céljából magánlakásokban sem 
szabad vendégeket látni éjjeli 
12, illetve fél 12 óra után. A ren
delet ellen vétők kihágást követ
nek el és szigorúan büntettetnek. 
A m. kir. rendőrség komáromi ka
pitánysága megállapítása szerint a 
kereskedők és iparosok a világí
tás korlátozása tárgyában kiadott 
8700| 1940. M. E. rendelet 4. 
§-ának azt a rendelkezését, hogy 
a kirakatokat csak oly mérték
ben szabad kivilágítani, ameny-
nyire az a kirakatban levő tár
gyak láthatóvá tétetéhez szük
séges, nem tartják be. A kapi
tányság nyomatékosan figyelmez
teti az érdelteket arra, hogy a 
fennthivatkozott rendelkezéseket 
a legnagyobb pontossággal tart
sák be. Azok ellen, akik a kira
katok kivilágítását a fenti rendel
kezésbe megszabott mértékhez 
le nem csökkentik, a kapitány
ság a kihágási eljárást feltétle
nül megfogja indítani a s vét
keseket elzárás büntetéssel fogja 
megbüntetni. 

Halálozás. Részéttel vettük 
Móricz János ny. p. t. vonal -
felvigyázó f. hó 16-án váratlanul 
történt elhunytát. Gyászolják 
hűséges felesége Móricz Jánosné, 
gyermekei köztük Móricz Irma 
városi tisztviselőnő, menyei, veje 
és unokái. Temetése f. 18-án 
nagy részvét mellett ment végbe. 

Karácsonyfa ünnepély a 
kórházban. Az Emberszeretet 
városi közkórházunk nemcsak 
nevében, hanem a mindennapi 
életben is megragad minden al
kalmat, hogy nagy hivatásának, 
az emberszeretetnek meg felel
jen. Most is a karácsonyi ünnepek 
alkalmából a szeretet jegyében 
nagy karácsonyfa ünnepélyt tart 
vasárnap d. u. 5 órai kezdettel 
a korházban. 

Jégpálya. A komáromi 
Polgári és Vasutas Társaskör 
fáradságot nem kiméivé, tagjai 
és vendégei részére a legszebb 
téli sportüzés céljából saját kert
helyiségében állandó használatra 
jégpályát létesített. Külön mele
gedő is van. A j*gpálya min
den délután 2 órától este 8 óráig 
van nyitva. Belépődijak tagok
nak 20 fillér, nem tagoknak 30 
fillér, tagok gyermekeinek 10 f i l 
lér, nem tagok gyermekeinek 20 
fillér. Idényjegy tagoknak 4 P, 
nem tagoknak 5 P, tagok gyer
mekeinek 3 P, nem tagok gyer
mekeinek 3 pengő. 

Versenytárgyalás. Bán-
hida község uj községi vágóhíd, 
orvosi, állatorvosi lakás és 
óvoda építési, vízvezeték, köz
ponti fűtés, csatornázás, belső
berendezés és villamos munkáira 
versenytárgyalást hirdet. Ajánla
tokat január 15-ig kell be
nyújtani. 

M I N D E N K I , 
kereskedő, iparos, ügyvéd, bank, 

biztosító intézet stb. 
köteles nyilvántartást 

vezetni alkalmazottairól. 
Bőséges rendelet kivonattal, 
munkabér és munkaidő hirdet
ménnyel. Ára 2 pengő. 

Kapható: 
CZIKE PÁL és TÁRSAI 

könyvkereskedésében, 
Komárom, Mussolini-ut 23. 

Ajándékozzunk az erdé
lyieknek. Nagyibuda székely 
községből kérő szóval fordulták 
Komárom nemesszivü közönsé
géhez. Magyar óvodájuk számá
ra, miután azt a románok telje
sen kifosztották, kérnek játéko
kat, képeskönyveket. A kérelem 
— hisszük — nem talál süket 
fülekre. Minden házban van fe
lesleges játék, használt képes
könyv. Ajándékozzunk ! Adomá
nyokat juttassuk el a városhá
zára, a polgármester titkárnőié
nek irodájába. 
Előfizetőinkhez! Eddig küldött 
lapszámaink megtartásával T. 
Címet előfizetőink sorába vettük 
és kérjük, hogy az előfizetési 
dijat — a hátralékot is — mi
előbb beküldeni szíveskedjék. 
Laj. mik további fejlesztése csak 
ugy áll módunkban, ha T. Elő
fizetőink pártolják, támogatják 
lapunkat. Teljes tisztelettel az 
Uj Komárommegyei Hírlap kiadó
hivatala. 

papirkereskedésében 
Komárom, Mussolini-ut. 

K a r á c s o n y f a 
d í s z e k 



Rendezőségek 
figyelmébe. 

A vidéki lapok az hasábjain 
egymás után jelennek meg ntV 
a figyelmeztetések : 

A mulatságok, összejöve
telek, szórakozások ideje bekö
szöntött. Bonyodalmak és félre
értések elkerülése érdekében 
ezúton hívjuk fel a nagyon tisz
telt rendezőségek figyelmét 
arra, hogy az összejövetelekre 
és mulatságokra a szokásos 
tiszteletjegyeket küldjek meg 
szerkesztőségünknek az esetben, 
ha igényt tartanak arra, hogy a 
szerkesztőség a szórakozásokon 
képviseltesse magát s azokról a 
lap tudósítást közöljön. A jövő
ben ugyanis csak olyan belépti-
díjas összejövetelekről hozunk 
tudósítást, amelyeknek rendező
sége a tiszteletjegyeket eljuttatja 
hozzánk. Nem kívánható ugyanis 
a laptól, amely minden hozzá
járulás, beléptidij és felülfizetés 
értékénél nagyobb szolgálatot 
tesz a rendezéségnek, hogy még 
jegyváltással is tetézze hozzá
járulását. 

* 
Egyesületeink, intézmé

nyeink vezetőségének szíves jó
indulatú figyelmébe mi is ajánl
juk a sorokat. 

Újévi hirdetését már 
most feladhatja 

lapunk kiadóhivatalában. 

Adókedvezményt kap, 
aki több gyermekes 
családnak adja bérbe 

lakását. 
pénzügyminiszter rendele

tet adott ki a házadóra vonat
kozó rendeletek módosításáról. 
Különösen fontos a rendelet 
harmadik szakasza, amely az 
1940. évi 22. törvénycikk szo
ciális természetű intézkedései
nek végrehajtására vonatkozik. 
Ez a törvény adókedvezményt 
biztosit azoknak, akik a házak
ban lévő egyes lakásokat több 
gyermekes családoknak, vagy 
kizárólag többgyermekes csalá
dok számára adják bérbe. 

Az előbbi esetben a mi
niszteri rendelet 5 százalék adó-
törlést engedélyez az összes bér
jövedelem után annak, akiknek 
házában a háztartási alkalma
zottak figyelmen kivül hagyásá
val a számításba vett lakók &sz-
szes számának legalább í<> szá
zaléka 18 éven aluli. Ha a gyer
mekek száma legalább 60 szá
zalékot tesz ki , 6 százalék, ha 
pedig a 70 százalékot megha
ladja, akkor 10 százalék adó-
törlést engedélyez. A kizárólag 
többgyermekes családok bérhá
zának kibérelt házakban a 18 
éven aluli gyermekek számát la
káson kint kell megállapítani és 
minden lakás házadóját külön-
külön minden gyermek után 5 
százalékkal kell csökkenteni. 

A Kisalföld és a Csal
lóköz mezőgazdasági 

helyzete. 
Krausz Jenő vm. gazdasági 

főfelügyelő jelentése szerint a 
Kisalföldön és a Csalóközben a 
termények betakarítása kellő 
időben megtörtént. Az őszi ga
bonát előirányzott területek 85 
százalékában elvetettek, de egyes 
helyeken még mindig viz takarja 
a vetésre szánt területeket. 

A gazdasági tudósítók je
lentése szerint 1940-ben a Csal
lóközben és a Kisalföldön a kö
vetkező volt kat. holdankint a 
termésösszeredmény : 
Buza 700 kg. 
Rozs 650 kg. 
Árpa 750 kg. 
Zab 850 kg. 
Kukorica szemesen 1250 kg. 
Cukorrépa 140 q. 
Takarmányrépa 180 q. 
Burgonya 65 q. 

A buza és rozs minősége 
általában gyenge, a zab és árpa 
közepes. A mezőgazdasági mun
kásság helyzete kielégítő. Nagy 
volt a munkakereslet és sok a 
munkaalkalom. A napszámbérek 
átlagban 2.50—3 pengő között 
mozogtak. 

A szarvasmarha tenyésztés 
hathatós fejlesztése érdekében a 
földmivelésügyi minisztérium ál
tal elrendelt tehén és üsző k i -
osztási akció befejezést nyert. 
50 tehén és 21 üsző nyert ked
vezményes áron kiosztást. 

E l a d ó Észak-Komá
romban, Mes

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

Eladó ház 
Komáromujvárosban. 

Négyszobás családi ház Új
városban, Templom-utca 16 
szám alatt 

e l a d ó . 
Felvilágosítást ad: dr. Vidáts 
János pü. főtanácsos, 
Komárom. 

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

cikket vegyen ajándékul 

CzikePálésTársai 
könyvkereskedésében 

Vennék szép, 
használt 

gyermekkocsit. 
Cim a kiadóhivatalbm. 

Sörös Pongrác u. I I . sz. alatt 

k é t l a k á s o s 
családi ház eladó. 
A vételár egy részét előnyös fel
tételekkel hitelezzük. Érdeklődés 
a Győri Elsf Takarékpénztárnál, 

Győrött. 

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. 

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

M ó r o c z Péter 
Komárom, Nádor-u. 15. Telefon 44. 
Rádió-, villany- és műszaki szaküzlet. 

Villanyszerelés! Javító műhely ! 
Nagy választék az összes cikkekben! 

CORSO 
étterem és söröző 

Komáromujvárosban, 
Mussolini-ut 13. 

Gyönyörű kerthelyiség, moder
nül berendezett éttermek és sö
röző helyiségek. — Elsőrendű 
ételek. - Kitűnő italok. — Mér
sékelt polgári árak. -— Menü
rendszer. — Gondos kiszolgálás. 

Havi étkezőknek kedve/meny. 
Cigányzene. Társasebédek és 
összejövetelek legalkalmasabb 
lielve. 

Árverési hirdetmény. 
A Komáromi Halászati Társulat 

1940. évi december hó 28-án Komá
romban, a városházán, délelőtt 11 
órakor nyilvános árverést tart az 
alábbi dunai vízterületek halászatának 
bérbeadására. 

I. s z a k a s z : Győrmegye határától 
Acs és Aranyos alsó határa. 

II. s z a k a s z : Ács és Aranyos 
községek alsó határától Pusztaharcsás 
határáig. 

III. szakasz: Pusztaharcsás alsó 
határától lzsa község alsó hatara. 

IV. szakasz, lzsa község alsó 
határától Dunaalmás község alsó ha
táráig. Ezen szakaszból az árverés 
tárgyát nem képezi Fekete János 412 
holdas területe és ez enélkül kerül 
árverés alá. 

V. s z a k a s z : Dunaalmás község 
alsó határától, Esztergom vármegye 
határáig. 

A bérleti feltételek árverés előtt 
lesznek ismertetve 

Miután az uj területi beosztásba 
olyan területek is beleesnek, melyek 
később járnak le, illetve csak későbbi 
évben csatlakoznak az egyes szaka
szokhoz, a teljes árverési összeg csak 
attól az évtől esedékes, amelytől a 
teljes szakasz egységes területet képez. 

Árverezni csak teljes szakaszra 
lehet. 

Komáromi Halászati Társnlat 

Alapy Gáspár s. k. 
elnök. 

Összkomfortos lakást 
bérbe veszek. 
Ajánlatot kérek. 

Dr. Borbély Vármegyeliá/a. 

könyvnyomdája Komárom, 
Mussolini ut 23. Telefon 461. 

ízléses kivitelben ké
szít mindennemű üz
leti, ügyvédi, közjegy
zői, esküvői, eljegyzési, 
báli megliivókat, pla
kát, röplap, gyászje
lentéseket, névjegye
ket, községi és közi
gazgatási nyomtatvá
nyokat, folyóiratokat, 
lapokat a legjutányo-
sabb árban. 

Felelős kiadó : 

C Z 1 K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 


