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H e i t r l f i s szerkusztó: 

PATHÓ G Y U L A 

Boldog újévet! 
Nem a régi, a szokás 

jogán mondunk ma bekö
szöntőt az újesztendő eljöt
tével. A kedves figyelmessé
get, az udvarias köszöntést 
mellőzve a lelkekbe, a szi
vekbe szeretnénk most vésni 
az újévi köszöntőt, hogy az 
legyen jelszavunk, az legyen 
iránymutatónk az uj eszten
dőn át minden gondolatunk
ban, érzésünkben és minden 
cselekedetünkben. 

A b o l d o g magyar uj esz
tendőhöz — különösen ma, 
a történelmi időkben — nem 
elég a névjegylapra írott 
néhány betű, nem elég a 
mosolyogva elhangzó k e d 
ves szózat, ahhoz mélységes 
hit , tántorithatatlan szeretet, 
jó szándék, erős akarat ke l l . 
Hi t kell a kettős keresztben, 
az ezeréves határok varázs 
ereiében, a szentistváni o r -
száglás maradandóságában. 
Szeretet kell egymás iránt, 
az egyetértés, a megértés és a 
megbecsülés áldást termő 
magva, hogy szűnjék meg a 
turáni széthúzás, a testvér
viszály magyar és magyar 
közt. Jó szándék kell , köl
csönös bizalom, hogy annál 
sikeresebben dolgozhassunk 
erőnk minden megfeszítésé
vel, szivünk minden dobba
násával. Akarat kel l , magyar 
lelkesültség, tettrevágyás, á l 
dozatkészség, hogy a haza 
minden fia legyen ta lpig 
férfi, egész magyar, ne a 
sors szeszélyének rabszol
gája, hanem a boldogabb 
magyar jövendőt rendező 
hős. 

Ne csak mondjuk, ha
nem tegyük is boldoggá az 
újévet ! 

Újévi villámnyilatkozatok 
Komárom vármegye és Komárom th j . szab. k ir . város 

életének alakulásáról : 

Dr. Zsindely Ferenc: 
miniszterelnökségi államtitkár, 

országgyűlési képviselőnk. 

Egész Európa háborúban 
áll. A háboru következményeit 
nem csupán a hadviselő államok 
érzik, de viselniük kell azt a 
többi országoknak is. Ebben a 
forrongó és kaotikus helyzetben 
legnagyobb feladatunk nemzeti 
erőnk fokozása. E feladat eléré
sének eszköze pedig a feltéllen 
fegyelmezettség, amely egyedül 
teheti lehetővé, hogy Európának 
a háboru végén kialakuló szilárd 
formájában a magyarságot meg
illető helyet foglalhassuk el. 

Király József 
országgyűlési képviselő. 

A magyar keresztény szo
lidaritás, testvéri szeretet segít
het minket előre a jövő élet ut
ján. Csak üdvözölni lehet a meg
értő magyar szociális gondolko
dást, amely a gyengéknek, a sok 
gonddal küzdőknek siet a se-
gilségére s ki kell irtani minden 
elégedetlenséget sziló, embert 
lázító Ártalmas megmozdulást. 
Hiszünk a magyar józanságban, 

rendelkezésre áll s ha sikerűi 
ezt a kérdést megoldani, ez eset
ben városunk állategészségügye 
nagy lépéssel halad előre. 

A hatóságok legfontosabb 
feladata a családvédelem érde
kében történő intézkedés. Alap
elv, hogy senki sem kaphat pénz
segélyt, de azon leszünk, hogy 
a munkanélkülieket munkához 
juttassuk, hogy mindenki a két 
keze becsületes munkájával ke
resse meg családja számára a 
mindennapi kenyeret. Partos-
ujtelepen borzalmasak a lakás
viszonyok. Nagyon kedves el
gondolásom, hogy a legszegé
nyebb lakosságot olcsó, egész
séges házakhoz juttassam. Éven
ként 50—60 ilyen házat szeret
nék építtetni sfakkor a legsze
gényebb néposztály lakáshoz 
juttatása megtörténik. 

őszinte szivvel kivánok a 
lap olvasóinak és a város min
den egyes polgárának megelé
gedett, nagyon boldog uj esz
tendőt. 

Reviczky István 
alispán. 

Uj reménységgel indulok 
az 1941. esztendőnek. Az adott vi
szonyok s a korszellem mutatnak 
irányt, mely felé haladnunk kell. 
Én hiszem, hogy ha megvalósít
juk a gazdasági és szociális prob
lémáinkat, akkor kedvezőbb ké
pet tudunk alakítani a vármegye 
életében, mint az elmúlt esztendő
ben volt. Gazdasági téren első fel
adatomnak tekintem a földbirtok
reform végrehajtását, szociális 
téren pedig a közjóléti szövet
kezet munkáját teszem előtérbe. 
Földet, munkaalkalmat, családi 
otthont kívánunk adni, hogy ne 
legyen szegény, éhező, rongyos, 
nincstelen a vármegyébe. Az ár-
mentesitő társulatok intenzív 
munkájára feltétlen számitok, 
azoknak eredményes működését 
anyagilag fogom támogatni, mert 
nem akarom, hogy Csallóköz, a 
hires „aranykert" és más sok ter
mőföld állandóan vizalatt álljon, 
mint ma. A munkák végzésére, 
mint lelkes gárda, a vármegye 
tisztikara készen áll, részükre az 
évben továbbképző tanfolyamot 
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H A N G Y A Szövetkezet 
Komárom, MussoIini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlást visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

Az uj esztendő küszöbéhez 
érkeztünk. Ezt az évforduló idő
pontot tartotta alkalmasnak az 
Uj Komárommegyei Hírlap szer
kesztősége arra, hogy megkeresse 
vármegyénk és városunk nagy 
fiait, vezető tényezőit és kérdést 
intézzen hozzájuk a magyar élet, 
a vármegye és a város közigaz
gatásának, szociális, kulturális 
egészségi, gazdasági és sport 
viszonyainak kialakulását szol
gáló tervekről. A kérdéseinkre 
kapott villámnyilatkozatokat — 
ezúton is megköszönve — köz
érdekű vonatkozásukra való te
kintettel örömmel adjuk közre: 

a magyar szociális igazságban, a 
magyar szeretetben, amely meg
hozza Isten segítségével a szebb 
niegelégedetebb jövendőt. 

Alapy Gáspár 
m. kir. k o r m á n y - f ő t a n á c s o s , 

polgármester. 

Az 1941. évtől igen sokat 
vár Komárom thj. szab. kir. 
• cs Vözönsége. Várja legelső-
sorban a községi pótadó száza
lékának mérséklését. Ez külö
nösen a jobbparti városrész la
kosságának érdekében fontos, 
mert 15 esztendő óta nem fize
tett a jobbparti városrész olyan 
magas pótadót, mint 1940-ben. 
Január hó folyamán le fogja 
tárgyalni a város törvényható
sági bizottsága az 1941. évi költ
ségvetést és ha nem is teljesen, 
de részben teljesülni fog a vá
ros közönségének az a jogos 
kívánsága, hogy a pótadó kulcsa 
98 százalék alatt állapittassék 
meg. Rendkívül fontos a vízel
látás kérdése. Sajnos, a régi 
vizmü teljesen tönkre ment, an
nak fenntartása érdekében az 
utolsó években alig történt va
lami. A város mérnöki hivatala 
llollóssy Sándor főmérnökkel 
együtt régóta foglalkozik ezzel a 
problémával és olyam megoldás 
van most tervbevéve, hogy még a 
tavasz folyamán épített a város 
8—10 csőkutat, melyekkel fel 
lehet fokozni a víztermelést a 
jelenlegi mennyiség kétszeresére. 
A tervet már a város vezetősége 
letárgyalta a kereskedelmi mi
nisztériumban, a terv megvaló
sulása anyagi tekintetben sem 
okoz nehézséget, mert a szük
séges fedezet rendelkezésre áll. 
De ez csak időleges megoldás, 
mert a vizmü teljes rekonslruá-
lása elengedhetetlenül szükséges. 

Előreláthatólag ez évben meg
oldásra kerüi a dunabalparti vá
rosrész vágóhidjának kérdése is. 
Kétszázezer pengő erre a célra 
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Uj Komárommegyei Hírlap- 1941. jknuár 4. 

Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

fogunk tartani. A gazdasági és 
szociális szebb jövő megterem
tése ad boldogabb, szebb újévet 
a vármegye minden lakójának. 

Dr. Lestár István 
prépost-plébános. 

Még mindig érezzük a ká
ros hatását a husz éves cseh 
uralomnak, amely különösen a 
határszéli Komáromban kedvezett 
a marxista-kommunista szellem 
terjedésének. Az Egyház és a 
vallás ellen való agitáció főkép 
a munkástömegeket szédítette 
meg és tántorította meg a hit
életben. A messzekerült lelkek 
visszatérését nehezítik a szociá
lis bajok. Éhező és fázó embe
reknek nem kell az Isten-háza. 
Azért szívből óhajtjuk a munká
sok sorsának javulását. Erkölcsi 
téren legnagyobb hiba a családi 
élet romlása, eltávolodása Krisz
tustól. A hibák mellett azonban 
észre kell vennünk a valláser
kölcsi életnek azokat a nagyszerű 
jelenségeit is, amelyek állandóan 
kedvet és reményt öntenek azokba 
akik az Urnák e kemény talaján 
munkálkodnak. 

Városunkban a különböző 
vallások hivei között békesség 
volt a múltban. Ezt akarjuk szol
gálni jövőben is. Ezen békesség 

legerősebb alapjának tartjuk azt, 
n a a közéletben is érvényesítjük 
a „ s u u m cuique, elvet: minden
kinek a magáét, vagyis a külön
böző vallások hivei lehetőleg 
arányszámuknak megfelelőleg jus
sanak szerephez a közéletben, 
akkor nem lesz ok felekezeti vil
longásokra, sem a zsidótörvény
hez hasonló intézkedésekre. 

Galambos Zoltán 
ref. lelkipásztor. 

A Rév-Komáromi Reforná-
tus Keresztyén Egyházban az 
elmúlt évben rendkívüli ese
ményként említhető meg a nyá
ron megtartott Orsz. Ref. Lel
készegyesületi és Presbiteri Nagy
gyűlés. Az egyházi életben be
fejezést nyert a visszacsátoltatás-
sal felmerült átmeneti problémák 
felszámolása. így a lithurgiális, 
egyházjogi, továbbá az állammal 
kapcsolatos kérdések elvi oldalai 
mind tisztáztattak. Gyülekezetünk 
életének kimagasló eseményeként 
könyvelhetjük el a vallasoktatói 
állás megszervezését. A lelkiélet 
erősen fejlődött s a belmissziói 
szervek kiépítése tovább folyt. 
Igen tetemes összeg fordíttatott 
a szegények támogatására, me
lyet a hívek önkéntesen adtak 
össze. Igen rövidre fogott nyi
latkozatomhoz szomorú szívvel 
kell még hozzáfűznöm Fülöp 

-Zsigmondnak, Egyházunk 15éve 

érdemdús főgondnokának el
hunytát, aki nemcsak igazán 
példás elöljáró volt a hivek előtt, 
de határozott kálvinista egyéni
ség, hűséges fia az Ur Jézusnak 
és nagyon áldozatkész és enge
delmes gyermeke az Anyaszent
egyháznak. Benne a ref. Egyház 
hosszú évtizedek óta egyik leg
nagyobb fiát veszítette el világi 
vezetőink közül. 

Sári Imre 
ref. lelkész. 

A Szentírás mély értelmű 
igéi között fényes gyöngyszem
ként tündöklik a példabeszédek 
könyvének ez a verse: .Minden 
féltett dolognál jobban őrizd 
meg szivedet, mert abból indul 
ki minden élet." — Ha a sziv az a 
titokzatos forrás, amelyből min-
den élet elered, akkor a nem
zet testében az otthon és a család 
a sziv, ahonnan minden élet ki
indul. Milyen élet indulhat ki 
olyan szívből, melyet nem vé
denek a veszedelmes ráhatások 
ellen ? ! Milyen élet indulhat ki 
az olyan otthonokból, melyeket 
szintén nem védenek a világból 
beszivárgó, romboló, mérgező 
elemek ellen ? 1 

A ránk virradt uj év sür
gető hangon hiv a szebb jövőért 
végzendő munkára minden ma
gyart. A magyar otthonok és 
magyar családok megújulása és 
ezeken keresztül az egész nem
zeti élet megerősödése legyen 
ennek a szent munkának min
dennél drágább jutalma az uj 
esztendőben. 

Fadgyas Aladár 
evang. lelkész. I 

Magyar keresztyén lelkisé
günk előtt a ködbe vesző jövő 
vizsgálatánál hármas szent eszme, 
hármas fénylő oltár tűnik fel : 
Isten, Haza, Emberszeretet, me
lyeket szolgálva célegyenest me
hetünk előre. 

Legyen magyar népünk az 
Isten népévé, szeresse forrón 
Hazáját, egymásba testvért látva 
végezze a nemzetépítés nagy 
munkáját! így lesz az újesz
tendő a ma szenvedő, küzdő, 
egymást megérteni nem tudó 
emberiség számára egy boldog 
jövő felé indulás. 

Dr. Murakeözy László 
m. kir. rendőrfötanácsos, a kapitányság 

vezetője. 

Komárom thj. szab. kir. város 
területén az elmúlt évben a köz
biztonsági viszonyok kielégítők 
voltak. A város területén előfor
dult nagyobbszabasu betöréseket 
mind idegen betörők követték el, 
akik csak egy-két napra rándul-
dultak le a városba terepszem
lére és az esetleg kínálkozó ked
vező alkalmat felhasználva kö
vettek el bűncselekményt. A z év 
második felében a közbiztonsági 
állapot javult, bár nehezebb a 
megélhetési lehetőség és a mun
kaalkalmak is csökkentek. Min
den remény meg van, hogy a 
jövő esztendőben közbiztonsá
gunk még erősebb lesz. 

Mersich Armand 
a Komárommegyei Hitelbank Rt. 

ügyvezető igazgatója. 

A felszabadulás után váro

sunk és környékének közgazda
sági élete — a várakozásnak 
megfelelően — elég gyorsan bele 
tudott illeszkedni az anyaország 
gazdasági vérkeringésébe. A várt 
fellendülés azonban nem követ
kezett be oly mértékben, amint 
az kívánatos lett volna. Ennek 
okai csak részben vezethetők 
vissza a helyi viszonyokra, mert 
hisz az egész Európára kiterjedő 
háborús felkészültség és gazda
sági nyugtalanság alól Magyar
ország sem vonhatta ki magát. 
Az általános gazdasági depressio 
természetesen szűkebb körzetünk
ben is éreztette hatását. A meg
oldásra váró közgazdasági prob
lémák annyira kiterjedtek és sok
oldalúak, hogy azokat egy rövid 
nyilatkozat keretében tárgyalni 
még főbb vonásokban sem lehet. 
A többtermelés megoldása, a 
nyersanyagok beszerzési nehéz
ségeinek leküzdése, a vállalko
zási kedv fokozása — különösen 
az építkezések terén — volná
nak az elsőrendű feladatok. 

A helyi pénzintézetek tel
jes felkészültséggel állottak már 
a múltban is a hitelt kereső kö
zönség rendelkezésére és a jövő
ben is minden hiteligény kielégí
tését elő fogjuk segiteni. A taka
rékossági szellem fejlesztése te
rén már jelentős eredményeket 
értünk el és minden reményünk 
meg van arra, hogy teljes felké
szültséggel vehetünk részt a maj
dan kialakuló uj gazdasági rend
ben a közös nagy cél, a nemzet 
erőinek teljes kibontakozásával 
felépülő, egészséges nemzetépítő 
munkában. 

Dobrovits Ágoston 
főgimn. igazgató. 

Sok és nagy feladat előtt 
áll Komárom az iskolaügyek te
rén. Okvetlenül szükséges lenne, 
hogy a kültelkek kapjanak elemi 
iskolát. Elemiiskola nem lehet 
csak a város belsejében. A sok 
szegény gyerek különösen télen 
szenved e miatt. 

Okvetlenül törekednie kell 
a városnak egy leányközépiskola 
felállítására. A harmincezer la
kosú Komárom nem lehet meg 
e nélkül. Feltétlenül bővíteni kell 
a gimnáziumot is, még pedig 
sürgősen, mert máskülönben hely 
hiány miatt kénytelen lesz az 
igazgató a felvételre jelentkezők 
felét majd elutasítani az első 
osztályról van, sőt a két jelenlegi 
délutáni osztályban is. Sehol az 
országban nincs délután rendes 
tanilás középiskolában. Ez is 
Komárom szomorú specialitása. 
Nem lehet a város érdeke, hogy 
a gimnázium visszafejlesztessék, 
már pedig bővítés nélkül ez fog 
bekövetkezni. Mindent meg kell 
tehát tenni a bővítés érdekében. 

Zsúfolva vannak a polgári
iskolák is. Ezekben is előbb 
utóbb fejlesztésre lesz szükség, 
nem is szólva a elemmiiskolák 
nyolcosztályuvá emeléséről De 
mindehhez pénz kell, ami jelen
leg Komáromnak nincs. 

Dr. Rády Ödön 
tiszti főcrvos. 

A mai hatósági orvosi szol
gálat nemcsak kimondottan köz
egészségügyi, hanem szociális 
munkát is végző. Ami érthető, 

hiszen a szegénység fél beteglég. 
Míg a betegségek ellen praeven-
tióval védekezünk, a szegénység 
enyhítésére, a szegények jobb 
helyzetbe hozásával is foglalko
zik a hatósági orvos. 

A közegészségügyi preventió 
terén a zöldkereszt Egészségvé
delmi szolgálatok megszerve
zése, a gümőkor és a nemibe
tegségek elleni védekezés volt 
és van előtérben. 

A szociális megsegítés első 
feladatának is, mint az egész
ségügynél, a gyermekvédelmet 
tekintjük, e cél szolgálatabaa 
napközi otthonok (ovódák), nép
konyhák, tejakciók, cukorkiosz
tás, főzőtanfolyam, stb. felállítá
sát, szervezését szorgalmazzuk 
a városban, a vármegyében. 

Mindezek a feladatok ránk 
orvosokra az 1941. évben sok
sok ujabb, szebb munkát ró. 

Ficdler József 
lengyári igazgató. 

Az Ön kérésére, a .gyár
ipar jelentősége a mezőgazdaság 
és munkásság helyzetére" nézve 
van szerencsém a következőket 
közölni: 

Városunk lengyára éppen 
az az ipar, mely a mezőgazda
sággal szorosan összefügg és 
nyersanyagát teljes egészében a 
mezőgazdaságtól kapja, üzeme 
pedig, mely aránylag nagyon sok 
munkást foglalkoztat. így például 
a termelés az ország szükségle
tének megfelelően 15.000 kat. 
holdon történne, akkor a lenfel
dolgozó ipar 6000 munkásnak 
tudna kenyeret adni. 

A munkásság helyzete ar 
elmúlt évben a kormány által 
foganatosított többrendbeli mun
kabéremelés, valamint szociális 
intézkedések folytán (családipót
lék) lényegesen javítva lett ugy, 
hogy pld. ma ipari és szakmun
kások terén az olaszországi és 
német nivót nemcsak hogy elér
tük, hanem egyes szakmákban 
már felül is multuk, ha a valu-
táris különbözetet figyelmen kí
vül hagyjuk. 

A nagyértékü újévi nyilat
kozatoksorozatát folytatólagosan 
jövő számunkban hozzuk. 

Színház : . 
A Szilveszter és újév szép 

kasszasikert hozott a színtár
sulatnak. Telt ház előtt került 
bemutatásra a „Fiatalság bo
londság" és az „ördög nem al
szik" vidám hangulatú operet
tek. Nagy szilveszteri kacagó-
esttel sok derűt varázsoltak szí
nészeink az év utolsó éjszaká
jába. Szép házat hoztak a meg
ismételt „Vig özvegy", „Bécsi 
gyors", Pozsonyi lakodalom" 
operettek előadásai is. Közön
ségünk kedvenc színészeit min
den darabban szeretettel fogadta. 
Pécsi Irén, Vértes Nelly, Károlyi 
Judit, Pintér Rózsi, Arany Kató, 
Szabó Sándor, Vértes Károly a 
tapsok özönét kapták. A szín
társulat leikes játékával minden 
előadáson megérdemelt sikere
ket arattak. 

Jövő heti műsorunkból ki
emeljük Laurisin Lajos fővárosi 
operaénekes vendégszereplését, 
aki január 6 án délután és esti 
előadáson „Három a kislány" 
ragyogó szerepben lép fel. 
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A H I D A S O K . 
(Jegyzetek a komáromi Erzsébet-hid hőskorából.) 

XXIV. 

A „cseh" oldalon lassan-
lassan, a viszonyok kényszerítő 
ereje folytán, magyarjaink között 
megindult bizonyos felfogásbeli 

•átalakulás. Az orientáció a túlsó 
.fél, a magyar anyaország felé 
hovatovább leküzdhetetlen aka
dályokba ütközött. A csehek erre 
mindig éberebben kezdtekjügyelni 
A szőlősgazdák és egyéb ingat
lantulajdonosok csak átvergőd
tek a különböző, kaleidoszkóp-
szerűen váltakozó szabályok 
drótakadályain, azonban egyéb 
foglalkozásbeiteknek, főként pe
dig mindenféle fajta és minden
féle rendű és rangú közalkalma
zottnak a magyar oldalra most 
már úgyszólván gondolnia sem 
lehetett. Aktiv vagy nyugdíjas, 
állami vagy városi, bitósági, 
pénzügyi vagy bármiféle félig-
meddig is közszolgálathoz so
rolható egyénnek tabu volt a 
túlsó oldal; aki ebben az irány
ban — bárminő megokolt eset
ben is — orientálódni látszott, 
az rövidesen el lehetett készülve 
kenyere elvesztésére. 

Az emberek, a magyarok 
kezdtek hát a szörnyű vaska
pocsban — mit is tehettek volna 
egyebet — egymásra nézni, egy
más kezét megfogni: szervezkedni. 
Lassan, bátortalanul megtörtén
tek az első puhatolózások, meg
indultak az első kísérletek: — 
Uramisten, itt vagyunk, álljunk 
a talpunkra, fogjunk össze, va
gyunk mi is valakik az ősi föl
dön. 

Talán a legelső ilyen ma
gyar párti gyülés-féle az volt 
Komáromban (és bízvást az 
egész úgynevezett Szlovenszkó-
ban is), melyet Kamrás József dr., 
Gaál Gyula dr. expolgármester 
és társaik hívtak egybe. (Kamrás 
József dr. a komáromi törvény
szék kiváló, fiatal birája volt, 
— a csehek birótársával, Nagy 
Vilmos dr.-ral együtt rövidesen 
menesztették őket, persze min
den nyugdíj nélkül. A két exbiró 
ügyvédi társirodát nyitott Ko
máromban, ez az iroda volt 
hosszúidéig a magyar publikum 
jogi sérelmeinek hatalmas istápo
lója.) 

Az első gyűlés azonban 
meglehetős balsikerrel végződött. 
A zsupán ur a rendelkezésére 
bocsátott katonai karhatalommal 
az egész vezetőséget lefüleltette 
és rövid uton az öregvárba ki-
sértette. (Meg kell itt jegyenem, 
hogy akkor már az első zsupán: 
Jamniczky Ottokár ügyvéd eltá
vozott Komáromból, — Pozsony-
Bratislavába ment városi fő
ügyésznek, tudomásom szerint 
ma is ott él, — helyébe egy 

Boldog újévet kivan min
den előfizetőjének, olvasójá
nak, hirdetőjének és munka
társának az Uj Kommárom-
megyei Hírlap szerkesztősége 
és kiadóhivatala. 

HÍREK. 
Pénzügyi kinevezések. 

Magyarország kormányzója Gasz-
aer Ágoston pü. főtanácsosi cim-
és jelleggel ellátott pü. tanácsost, 
a tatai m. kir. adóhivatal főnö
két a VI. fizetési osztályba pü. 
főtanácsossá nevezte ki, dr. Ret
kes József pénzügyi s. titkárnak 
pedig a pénzügyi titkári cí
met és jelleget adományozta. A 
m. kir. pénzügyminiszter dr. 
Platz Ernő és Sydó Zoltán pü. 
tanácsosi cim- és jelleggel felru
házott pü. titkárokat, dr. Mátls 
István pü. titkár, komáromi adó
hivatali főnököt és Bánóczy Fe
renc pü. titkárt a VII. fizetési 
osztályba pü. tanácsosokká, dr. 
Szuchy János pü. s. titkárt és 
Vucskits Béla pü. segédtitkár, 
földadónyilvántartási biztost a 
VIII. fiz. osztályba pü. titkárokká, 
dr. Spilkó Ferenc, dr. Sélley 
András, Rudolj Gyula és dr. 
Pazar László pü. fogalmazókat 
pü. segédtitkárrá, dr. Mihola 
Dezső, dr. Makay Kálmán ko
máromi, dr. Petrds Zoltán duna
szerdahelyi, dr. Pédery Ferenc 
és dr. Szulacsik Lajos somorjai, 
dr. Ottmayer László tatai pü. fo
galmazógyakornokot pü. fogal
mazókká, Puskás Jeromos duna-
s/.erdahelyi adóhivatali főnök és 
Mokcs Lajos somorjai adóhiv. 
főnök, állampénztári tanácsosi 
cim- és jelleggel felruházott ál
lampénztári főtiszteket áilamp. 
tanácsosokká, Béla Rudolf, Halló 
Jenő, Honfi Jenő, Konkoly Jenő, 
Sztarna Márton, Bucsi Sándor, 
és Stein János komáromi adóhiv. 
gyí kornokokat állampénztári tisz
tekké, Bohony Nándor, D'ÉUa 
Ferenc, Strobel Antal, Nagy Fe
renc és Benkő László adóhiva
tali dijnokokat a kiskőrösi, nagy
kőrösi, sajószentpéteri, tiszalöki 
illetve adonyi m. kir. adóhiva
talhoz, Tóth Dénes városi napi-
dijast pedig a verebélyi m. kir. 
adóhivatalhoz adóhivali gyakor
nokká, Lénárt József irodafőtiszti 
cim- és jelleggel ellátott iroda
tisztet irodafőtisztté, Mészáros 
Miklós tatai adóhiv. kezelőt pü. 
irodasegédtisztté, Valach Ferenc, 
íiuday Gyula és Lengyel János 
komáromi adóhivatali, Horváth 
István dunaszerdahelyi adóhiva
tali, Varga István somorjai adó
hivatali és Pipiska János komá
romi pü dijnokotpü. kezelőkké, 
végül Mihalovics István komáromi 
pü. számv. gyakornokot pü. 
számlisztté kinevezte. 

Bartha István pénzügyőri 
főbiztost pénzügyőri felügyelővé 
nevezte ki a minszttr. 

Jánossy Károly miniszteri 
tanácsos, m. kir. pénzügyigaz
gató a pénzügyminisztériumnak 
az 1940. évi december hó 18 án 
kelt 3.362| 1940. P. M. XVIII. 
fő. számú rendeletében kapott 
felhatalmazás alapján Katona 
Imre almásfüzitöi, Ösvóth Ferenc 
ógyallai, Medgyasszay Elemér 
komáromi m. kir. pénzügyőri 
szemlészt főszemlésszé, Tuzson 
István és Mátyás István komá
romi, Ács litván somorjai, Balka 
Pál ógyallai és Sóskúti György 
tatai m. kir. pénzügyőri fővi-
gyázót szemlésszé, Érsek Vencel, 
Ihász Sándor és Titkos István 
komáromi, Kecskés István al
másfüzitöi I. o. m. kir. pénz
ügyőri vigyázót fővigyázóvá, Kiss 
Gáspár és Nagy Ernő somorjai, 

Paksi Gyula és Dezső Kálmán 
dunaszerdahelyi, Csanaki István 
kisbéri, E. Kovács János, Laczó 
András és Csonka Imre komá
romi, Hanis Lajos tatai, Joó Kál
mán és Kollár János ácsi II. o. 
m. kir. pénzügyőri vigyázót 
ideiglenes minőségű I. o. vi 
gyázóvá kinevezte. 

Kik pályáztak az eszter
gomi polgármesteri állásra. 
Dr. Glatz Gyula elhalálozásával 
megürült az esztergomi polgár
mesteri szék, amelyre Reviczky 
Elemér Esztergom vármegye al
ispánja most hirdetett pályáza
tot. A polgármesteri állásra sor
rendben a következők nyújtot
ták be pályázataikat: dr. Sántha 
József, dr. Etter Jenő, dr. Bren-
ner Antal, dr. Varsányi Gyula és 
Abonyi Géza. 

Halálozások. Id. Papp 
Mihályné 1940. évi december hó 
27-én Komáromban elhunyt. 

Özv. Németh Istvánné 1940 
december hó 30-án Komáromban 
80 éves korában elhunyt 

Mészáros Istvánné 1940. 
dec. 30-án Nagyigmándon elhunyt 

Háromévi börtön. A ko
máromi kir. törvényszék Gálba 
József 37 éves elbocsájtott kán
tortanítót különböző szélhámos
ságokért háromévi börtönre ítélte. 
Nevezettt most szabadult a po
zsonyi börtönből, hol még a visz-
szacsatolás előtti ügyei miatt ült 
egy évet és három hónapot. 

Vonatkorlátozások. 
December hó 29-én 0 óra 

01 perctől kezdve a további in
tézkedésig csak az alábbi sze
mélyszállító vonatok közlekednek 
Komárom állomásra érkezve 
és indulva: 

Budapest-Hegyeshalom vo
nalon Komárom déli pályaud
varra Bicske Hegyeshalom között 
é. 6.18, i. 6.33. Bpest k. p. u.-Győr 
é. 11.04, i. 11.13. Bpest-H.halom 
é. 12.38, i. 12.53. Bicske-Ko
márom é. 16.18. Bpest kpu-Ko-
márom é. 21.23. Bpest kpu-He-
gyeshalom é. 23.21, i. 23.31. 

Hegyeshalom-Budapest kpu. 
Komárom déli p.-udvarra é. 2.18, 
i. 2.30. Komárom-Budapest kpu. 
é. —, i. 4.00 Komárom-Bicske é. 
— , i 5.35. GyőrBpest kpu. é. 13.35. 
i. 14 00. Hegyeshalom-Bpst^kpu. 
é. 14.15, i. 14 35. Hegyeshalom-
Bicske é. 19.35, i. 19.55. 

Komárom-Érsekujár. i.(déli 
p. u.) 6 05, i. (déli p. u.) 14.48. 

Érsekújvár Komárom (déli), 
é. 8.14. é. 22.56. 

Komárom-Somorja. i. (déli) 
20.40, Komárom (északi) i. 9.02. 

Somorja-Komárom é. (déli) 
19.43, é. Komárom (északi) érk. 
7.58. 

Komárom-Esztergom i. 5.00, 
12 06. 

Esztergom-Komárom é. 10.32, 
é. 2007. 

Komárom-Székesjehérvár i. 
14.42, i. 5.20. 

Székesfehérvár-Komárom i. 
7.20, 10.30. 

Komárom (északi)-G<í/a 
i. 8.15, i. 20 50. 

Guta-Komárom (északi) é. 
7.25, é. 16.48. 

Folkmann István nevű Ügyvéd
jelöltet küldtek zsupánnak Komá
romba, magyarul tökéletesen be
szélő, különben igen ellenszen
ves, mondhatni: nyegle fiatal
ember volt.) 

Szóval tehát: a szervez
kedni óhajtó társaság, illó ka
tonai födözettel, vonult befelé az 
öregvárba. Ekkor azonban várat
lan szerencse érte őket : a kü
lönös menet véletlenül összeta
lálkozott Burthey őrnaggyal, a 
francia katonai parancsnokkal. 
Az őrnagy meglepetve tudakolta 
katonáitól, hogy miféle felvonu
lás ez, kinek a parancsára és 
hová viszik ezeket az úriembe
reket. S amikor meghallotta, 
hogy a zsupán ur fogatta be 
ezeket a gyűlésező magyar ura
kat, visszaparancsolta az egész 
menetet a zsupán elé : intézze 
el velük a dolgot a zsupán, de 
ő ilyen célra sem karhatalmat, 
sem áristomot nem ad. 

Igy került vissza az egész 
társaság Folkmann zsupán elé a 
megyeházára s itt mondta el 
Gaál Gyula dr., a város volt 
polgármestere azt a halhatatlan 
beszédét, melynek első modata 
örök időkre e város annáleseibe 
kívánkozik. 

Gaál Gyula bátyánk kiál
tott a gyülekezet elé és a maga 
tempós, szaggatott módján, is
mert pauzáival, a pauzák utáni 
kemény hangsúlyozásaival, a kö
vetkezőképen indította meg til
takozó beszédét : 

— Ne méltóztassék — meg
tiszteltetésnek venni, — hogy át
léptük ezt a küszöböt: — ÍT szu
ronyok kényszerítő ereje — ho
zott bennünket ide . . . 

A folytatást már nem irom 
ide, — mindenki elképzelheti, 
hogy Gaál Gyula bátyánk kerek 
körmondatai a magyar polgár 
ősi jogairól és a komáromi ben-
lakó régi szabadságairól milyen 
frappánsul hatottak. A katonai 
karhatalom időközben eltűnt, a 
zsupán ur — mit tehetett egye
bet — tárgyalásba bocsájtkozott 
a komáromi polgárság jogainak 
terjedelme tekintetében . . . 

Tomanóczy József dr. 

Boldog újévet kíván jó 
barátainak, kedves vendé
geinek és jó ismerőseinek 

MELKOVICS MIHÁLY 
mozitulajdonos. 
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1941 
Boldog újévet kivan üzletfeleinek 

és jó barátainak Haeker Dezső könyv
nyomdája. ' 

Boldog újévet kivannak üzletfe
leiknek és jó barátaiknak Czike Pál és 
Társai könyvkereskedők. • 

Boldog "újévet kivan kedves ve
vőinek és üzletfeleinek Hanzmann 
József mészáros és hentes. 

Boldog újévet kívánok vendége
imnek és jó barátaimnak Hezbar -"Pál 
fodrász. •_ 

Boldog újévet kivan vevőközön
ségének Kosch Arnold vas- és füszer-
kereskedö. 

Boldog újévet kivan vevőinek és 
jó barátainak Bazsánt Károly mészáros 
és hentes. 

Boldog újévet kivan üzletfeleinek 
Varga Ferenc órás és ékszerész. 

Boldog újévet kivan üzletfelei
nek, ismerőseinek és jó barátainak 
Nóvák Béla fotószaküzlete. 

Boldog újévet kivan kedves ve
vőinek, ismerőseinek Hajnal Oszkár 
divatárukereskedö. 

Boldog újévet kivan vevőinek és 
megrendelőinek Sircz János. 

Boldog újévet kivan üzletfelei
nek és jó barátainak Lupták Béla bor
kereskedő. 

Boldog újévet kivan üzletfeleinek, 
megrendelőinek és jó barátainak Csa-
nády Testvei ek uri- és női szabók. 

Boldog újévet kivan kedves meg
rendelőinek, ismerőseinek és jó barátai
nak Lőwy József fényképész. 

Boldog újévet kivan _ vevőinek 
és ismerőseinek Schau Nővérek vi
rágüzlete. 

Boldog újévet kívánok megren
delőimnek és jó barátaimnak Szalay 
János cipéstmester. 

Boldog újévet kivan megrendelőinek 
és jó barátainak Poós Sándor cipész. 

Boldog újévet kivan megrende
lőinek, jó barátainak és ismerőseinek 
Guezky István uri szabó. 

Boldog újévet kivan megrende
lőinek, jó barátainak és ismerőseinek 
Fejei Géza asztalosmester. 

Minden gondtól mentes boldog 
újévet ki fán üzletfeleinek, jóbarátainak 
és ismerőseinek Rúdiger Vilmos sütő
mester. 

Boldog újévet kivin üzletfeleinek 
é t jó barátatnak Ackermann Mária az 
„Express" szállítóvállalat tulajdonosa. 

Boldog újévet kivan vevőinek a 
Politzky-Popper Rt. cipőüzlet Nádor-u. 
19. sz. 

Boldog újévet kivan vevőinek 
és jóbarátainak Rácz Dániel mészáros 
és hentes, Klapka-tér. 

Boldog újévet kivan üzletfelci
nek és ismerőseinek Kohn Albert ka
lap és szőrme kereskedő. 

Előfizetőinkhez! Eddig küldött 
lapszámaink megtartásával T . 
Cimet előfizetőink sorába vettük 
és kérjük, hogy az előfizetési 
dijat — a cimkén feltüntetett 
hátralékot is — mielőbb bekül
deni szíveskedjék. Lakunk to
vábbi fejlesztése csak ugy áll 
módunkban, ha T . Előfizetőink 
pártolják, támogatják lapunkat. 
Teljes tisztelettel az Uj Koma-
rommegyei Hírlap kiadóhivatala. 

Elveszett egy 

olajfestmény 
kérem a becsületes megtalálóját, 
hogy Arany János utca 23. sz. 

alá beadni s z i v e s K e d j é k . 

A komáromi 
kir. törvényszék. 

P. 4263(4. szám. 

1940. 

A komáromi kir. törvényszék 
közhírré teszi, hogy Vértesketiieiy Ko-
márommegyei, gesztesi járásbei; község 
határának általános tagosit/isára vonat
kozó bírói eljárást a ni. kir. i^azság-
ügyminiszter ur. 65.355] 1940. 1. M. III. 
számú rendeletéhez képes! a .'54.700' 
1935. 1. M. számú rendeiet 54. § . má
sodik bekezdése alapján megindította. 

A 34 700J1935. 1. M. számú ren
delet 55—57. §-ai alapján: 

1) a tagosítás megengedhetősége 
kérdése feletti tárgyalásra határnapul 
Vérteskethely községbe, a községházá
hoz 1941. évi f e b r u á r hó 17. n a p j á 
nak délelőtti 9 ó r á j á t kitűzi, a n a 
az összes érdekelt birlokosokat a 
„Budapesti Közlöny" c. hivatalos lap
ban és a „Komárommegyei Hírlap" c. 
Komáromban megjelenő helyi lapban 
egy izben közzéteendő hirdetménnyel 
is megidézi a tagositási eljárás vezeté
sére és ennek keretében a fenti tárgya
lás megtartására kiküldölt dr. Németh 
Zsigmond kir. törvényszéki tanács 
elnök elé. 

2) Figyelmezteti a kir. törvény
szék az érdekelt birtokosokat, hogy a 
ni kir. földművelésügyi miniszter ur 
35.754| 1940. V. B . 2. számú határozata 
szerint a községre hasznosan és cél
szerűen keresztül vihető tagosításba a 
község egész határa bevonható, kivéve 
a most emiitett határozati , fejezet 1-6. 
pontjaiban felsorolt községi belsősége
ket, a veiük összefüggő kerteket, a 
földbirtokrendezés végrehajtása során 
kiosztott hizhelyeket, — f̂ rot Esterházy 
Móric földbirtokos Császári-uti dülő-
beli és Erdő dülöbeli majorsági birto
kát vasutvonalat, a Szabadosok és 
Szabadosok páscuma dülöbeli egyházi 
papi, tanítói, jegyzői javadalrai földe
ket, mint önnálló tagbirtokokat a fö-
dörföld—Nyikoskuti—Erdő-aljai dűlők
ben kiosztott házhelyeket, kerteket, 
gazdasági ismétlő iskolai területeket,— 
a községi közlekedő utakat, — a sző
lővel beültetett területeket, még pedig 
Kalmár és Dopsa dűlőket egészben, a 
Gyaloguti öregföldek nevű dűlőnek 
szőlővel beültetett részét, továbbá a 
Homok dülöbeli mintegy 56. kat. hol-
nyi szőlővel betelepített részt, 

3) ki van zárva a tagosításból a 
legeltetési társulat közlegelt je és az 
erdőbirtokosság erdeje, 

4) bevonta a földmivelésügyi mi
niszter a tagositási eljárásba a föld
birtokrendezés végrehajtása során a 
község határában kiosztott vagyonvált-
ság földeket a temetőket, a gazdasági 
ismétlő iskolai telket és a Homokdülö-
beli telepitett szőlő terület kivételével 
azzal a kikötéssel, hogy a földhöz jut
tatónak a tagosítás során lakhelyükhöz 
közelebb vagy a juttatott földek gazda
ságosabb kihasználását lehetővé tevő 
módon helyeztessenek el. 

5) legeltetésre szolgáló terüle
tekként tartandók fenn a legeltetési 
társulat 126. kat. hold körüli közlege-
löje, a legelő haszonbérlő társulat ré
széről a gróf Esterházy Móric hitbizo

mányi birtokából bérelt 33. kat. hold 
257. négyszögölnyi terület és a volt úr
béres és telkes gazdák erdőterületének 
legelőgazdaságra felhasznált, a Kollát-
dulöbeli legelővel összefüggő, fával be 
nem ültetett 8. kat. hold 502. négyszög 
öl területű ingatlana. 

6) a tagosítással kapcsolatban a 
forrásos területek vízrendezése is ke
resztül viendő volna. 

7) a mérnöki munkaegységárát a 
földművelési miniszter ur kat. holdan
ként 15 P. 80 fillérben állapította meg, 
egy-egy kat. holdterület átlagos tago
sitási eljárási költségét pedig előrelát
hatóan 22 P. 90 f-re lehet tenni. 

A kir. törvényszék a 34.700 1935.1. M. 
szánni rendelet 59. § -a értelmében meg 
fogja engedni a tagosítást, ha a tagosítást 
kívánók birtoka a község tagositandó 
területének egy negyed részét teszi ki. 
Az állami, törvényhatósági és községi 
vagyont, a közalapítványi • javakat, a 
közintézetek, a gyámság és gondnok
ság alatt lévők birtokát a tagosítást 
kívánók birtokához fogja számítani és 
a tárgyaláson meg nem jelent feleket 
ugy tekinti, mint akik a tagosításba 
beleegyeznek. Amennyiben a tagosítás 
megengedhetősége kérdéséhen szava
zási';) kerülne a sor. a tagosításban ér
dekelt birtokosok csak személyesen 
szavazhatnak, ezt a jogukat meghatal
mazott utján nem gyakorolhatják. 

Komárom, 1940. évi december 
hó 19. napján. 

Dr. Németh Zsigmond s. k. kir. 
törvényszéki tanácselnök. 
P . H. A kiadmány hiteléül: 

Olvashatatlan aláírás 
kir. főtiszt. 

H á z h e I v e 
a z uj kat. t e m p l o m körül 
előnyös f izetési fe l té te lek 
mellett j u t á n y o s á r o n 

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

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

CORSO 
•••Mnn 

étterem és söröző 
Kom áronui j városban, 

Mussolini-ut 13. 
Gyönyörű kerthelyiség, moder
nül berendezett éttermek és sö
röző helyiségek. — Elsőrendű 
ételek. — Kitűnő italok. — Mér
sékelt polgári árak. — Menü
rendszer. — Gondos kiszolgálás. 
— Havi étkezőknek kedvezmény. 
Cigányzene. — Társasebédek és 
összejövetelek legalkalmasabb 
helye. 

Az 1040J4!-es év program-tipusai: 

S T A N D A R D , T E L E F U N K E N , ORION 

és PHILIPS gyártmányú rádiók, NÉP

RÁDIÓK is nagy választékban raktáron. 

Mórocz P é t e r 
Komárom, Nádor-u. 15. Telefon 44. 
Rádió-, villany- és műszaki szaküzlet . 

Villanyszerelés! Javító műhely ! 
Nagy választék az összes cikkekben! 

^ [ 9 4 1 . január 4. 

T U R U L 
FILMSZÍNHÁZ 
Komárom, Kun Miklós-u. 1 K 

Telefon 470. 

Január 4-én, szombaton 
4, l-|47 és 1'29 órakor, 
Január 5-én, vasárnap 

2, 415, 1J47 és l 29 ó r a k o r 

Egy királynő szive 
Sluart Mária t ragédiá ja . 

J a n u á r 6-án, Vízkeresztkor 
2, 415, 147 és l;29-kor 

Csak 16 éven felülieknek. 

Menekülő asszony 
január 8-án, szerdán és 9-én 

csütörtökön Ü 47 és l<29 órakor 

Kár volt hazudni 
A nevetéstől könnyezik a néző. 

Mindenkor kiegészítő filmek. 

Előadások kezdete: Hétköznap 
I 4 7 é s i ! 2 9 órakor — szombaton 
4, i|47 és l|29-kor — Vasár- és 
ünnepnap 2, 415, ij47 és i|29. 
A szombat 4 órai, a vasár- és 
ünnepnapi 2 órai előadások ol

csó helyárral 20—70 fillérig. 

3 tonnás golyóscsapágyas fúvott 

gumikerekű lovaskocsi 
2 pár pótgumival, prima gumikkal, 
alig használt állapotban eladó Keilner 

fuvarosnál Komárom 4. 

Kérje mindenütt lapunkat 

25011940. végreh. szám. 

Árverési hirdetmény. 

Ezen árverés kitűzésének alapját 
képező végrehajtás közbenjöttei lett 
foganatosítva. 

Közhírré teszem, hogy a komarom-
újvárosi kir. járásbíróság Pk. 1627'1940. 
sz. végzése folytán dr. Bolgár Sándor 
győri ügyvéd által képviselt Fonciére 
A l t . Bi/t. Intézet végrehajtató javára 
egy végrehajtást szenvedett ellen 300 P 
82 fül. töke és járulékai erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás folyamán 
lefoglalt és 1200 P-re becsült ingósá
gokra az árverés elrendeltetvén, annak 
a korábbi és felülfoglaitatók követelése 
erejéig is, ha kielégítési joguk még 
fennáll, végrehajtást szenvedőnél Szent-
mihály pusztán leendő megtartására 
határidőül 

1941. évi január hú 7-én d. e. 10 
óráját t ű z ö m ki, amikor a bíróilag le
foglalt tehenek és egyéb ingóságokat 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsértéken 
alul is, de legalább a becsérték 2i3-áért 
elfogom árverezni. 

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

Komáromujváros, 1940 évi no
vember hó 3ü-án. 

Borsitzky László 
P. H . kir. bírósági végrehajtó. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 

Felelős vezető: Hacker Dezső. 


