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Komárom-vármegye ta
nítói összejöttek most, szer
dán Komáromban, hogy 
szerényen, családiasán, ben
sőségesen önmaguk között 
megbeszéljék sorsukat, szán
dékaikat, törekvéseiket és 
a nevelésnek, a tanításnak 
irányelveit magukba szíva, 
az otthon kicsiny birodal
mukban hasznosíthassák. A-
zok a közélet munkásai jöt
tek össze a felszahadulás 
után elsőizben, akik a megye 
területén szerte-szét csendes 
kis iskolákban egyforma sze
retettel ölelik magukhoz a 
jövő nemzedék uj hajtásait, 
akik Isten imádásra, hazasze
retetre nevelnek, a szám- és 
betűvetés nehézségeive! meg
birkózva az ismeretek és 
tudományok alapjait szórják 
szét az ifjúság elméjében s 
megosztva a polgárság baját, 
gondját, vállukra véve a köz
élet megannyi terhét, felada
tát megfeszített erővel és k i 
tartással, úgyszólván névte
lenül dolgoznak, mint aho
gyan a névtelen katona har
col. 

Valamikor ugy mondot
ták, hogy akire az istenek 
haragudtak, tanítónak terem" 
tették. Ma azt kell monda
nunk, hogy Istencsapás van 
azon nemzeten, amelynek 
nincs hivatása magaslatán 
álló tanítósága. Ma tanítónak 
lenni nem pálya, nem elhe
lyezkedési lehetőség, hanem 
elhivatottság, magasztos hi
vatás. A tanító apostol, aki 
a saját létfentartási gondjai 

félretéve reggeííől-napestig a 
közösségnek szenteli életét, 
aki a napi iskolai munkájának 
elvégzése mellett ifjúsági 
alakulatok, leventék, egyle
tek, énekkarok, gazdakörök, 
vagy népművelési előadá
sok, tanfolyamok, műkedvelői 
előadások, táncmulatságok 
rendezése, tűzoltóság, lég
védelmi ügyek és a gyámol
talan szegények ügyes-bajos 
dolgaival töltik minden per
cüket, szabad idejüket. 

Tanítóságunk közgyűlési 
szereplése kikívánkozik a 
nyilvánosság elé, mert köz
érdekű fontossígu, hogy 

azok is megismerek a „nem
zet apostolait" közelebbről, 
akik, szívesen vonják be tár
sadalmi, szociális és haza
fias megmozdulások alkal
mával értékes munkateljesít
ményüket, de nem akarnak 
tud )mást szerezni sokoldalú, 
idegeket emésztő közhasznú 
munkásságukról. 

Mi igenis nagyra érté
keljük a tanítóság önfelál
dozó, nemzeti értéket kép
viselő tevékenységét, látjuk, 
hogy valóban a nemzet apos
t o l a i plhivatnHc : Í£xitH-\on £ c 
meghajtjuk előttük a közvé
lemény elismerése zászlaját. 

A v á r m e g y e i t a n í t ó s á g 
seregsxemlét tartott Komáromban. 

Dr. Bárdos Lajos előadása a magyar dalról. 

Komárom vármegye taní
tósága ünnepi gyűlésre sereglett 
össze f. évi március 26-án, szer
dán Komáromban. A napnak 
jelentőséget adott az a körülmény 
hogy hosszas tárgyalás után a 
régi anyaországi, mint a vissza
tért területi általános tanítóegye
sületek végre felszámoltak s az 
egész vármegyére kiterjedő uj 
tanítóegyesület kötelékébe sora
koztak iskolai jellegre tekin
tet nélkül a községi, a felekezeti 
és állami tanítók valamennyien 
s kimondották a Komárom-vár
megyei Általános Tanítóegyesület 
megalakulását. 

Az újjáalakuló közgyűlésen 
megjelent dr. Csaplovics József 
tankerületi kir . főigazgató, Pödör 
Béla szakiskolai, Somogyi István 
polgári iskolai tankerületi fő
igazgatósági szakelőadók, dr. 
Szomoldnyi Sándor tanügyi fo
galmazó, főig. titkár, dr. Kónya 
József, dr. Jámbor László t. ü. 

fogalmazók s. tanfelügyelők, dr. 
Glatt Imre t. ü. fogalmazó, Wie-
senbacher József vármegyei nép
művelési titkár, a kerületek es
peres plébánosai és tanügyi fel
ügyelői nagyszámban, a várme
gye tanítósága majdnem teljes 
számban, mintegy 350-en. 

A közgyűlést a betegsége 
miatt megjelenésben akadályo
zott vitéz Szabó István t. ü. ta
nácsos, tanfelügyelő képviseleté
ben dr. Kónya József t. ü. fogal
mazó nyitotta megs felkérte Wán-
kay László komáromi közs. ÍSK. 
ig . tanítót, mint a komáromi járási 
tanitó egyesület elnökét a köz
gyűlés vezetésére. Wánkay László 
elnöki megnyitójában először a 
Mindenhatónak mondott köszö
netet, majd hálás szívvel adózott 
a tanítóság nevében országgyara-
pitó kormányzónknak, a magyar 
kormánynak, hogy országépitő 
nagy munkájukat siker koronázta, 
aminek eredménye, hogy 1938. 

óta ma első alkalommal jöhetett 
egybe a vármegye tanítósága. 
Mélységes tisztelettel köszöntötte 
a gyűlésen megjelent Csaplovics 
József dr. tankerületi főigazgatót, 
mint a tanítóság igaz nagy jó 
akaróját, üdvözölte a vendégeket 
s a tanítóságot. Rövid visszapil
lantást vetett a cseh uralom alatt 
elszenvedett tanítói életre, a ma
gyar tanítóság mozgalmának bá
tor kiállására, az anyaországi 
tanítóság létküzdelmére, majd a 
jövőbe tekintve hangsúlyozta: mi 
nem napszámos, hanem hivatá
sos tanítókat akarunk soraink 
között látni, nem azt keressük, 
ami szétválaszt, hanem ami ösz-

állami feladatot teljesítünk, nem 
lehet tehát közömbös, hogy sor
sunk irányításában magunk m i -
képen veszünk rész!. Az erős 
tanítói szervezet csak elősegíti a 
nagy munkát, melynek célja az 
édes haza boldogabb jövendője. 

Dr. Csaplovics József tan
kerületi kir. főigazgató emelke
dett azután szólásra, örömmel 
nézi — mondotta — hogy ily 
széles keretekben látja a tanító
ság öszefogásának megnyilatko-
kozását. Szeretet és bizalmat 
hirdetett, mely igaz érzéssel fog
lalta el hivatalát. A pedagógus 
munkájának sikere a szeretetre 
van épitve. Isten szeretetre, ál
dozatos hazaszeretetre, gyermek 
iránti szeretetre, kartársi szere
tetre van szükségünk, hogy a 
nagy hivatást maradéktalanul be
töltesse. 

A régi anyaország és a 
visszatért területi egyesületek 
vagyoni állapotáról Szederkényi 
Mihály tatabányai és Hideghéthy 
Nándor komárom-füssi tanítók 
egyesületi pénztárnokok számol
tak be. A jelentés szerint az 
anyaországból 122669 P kész
pénz, a visszatért területről 
550.98 P készpénz és mintegy 
600 P követelés »zállt át az uj 
egyesületre. 

Wánkay László elnök elő
terjesztésében a közgyűlés egy
hangú határozattal kimondotta a 
Komárom-vármegyei Általános 

Megbizható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

\ V á s á r o l j u n k | 

a Felsödunántűli H A N G Y A Szövetkezet 
11-es sz. Üzletében Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk 1 

ELŐFIZETÉSI AK 
egész évrt 8 P. j Negyedévre 2 P. 
Félévre 4 P. j Egyes szám ára 20 f i l l . 

Megje lenik minden szombaton. 

Felelős szerkesztő: 

PATHÓ GYULA 

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 

K o m a r o m , M u s s o ! i n i - u t 23. Te le fon 4*^1 
Hirdetések dí j szabás szc i tnt . 

Kéziratokat nem a d u n k vissza. 

A nemzet apostolai. 



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

XXXVI. 

Lőwy bútoráruház Gy ör 
Gr. T i s z a István-tér 5. 

Ide menjen, lia 
jó bútort akar. 

Tanító Egyesület újjáalakulását 
és Pulay György tatabányai igaz
gató tanító nüiiványára egyhan
gúan választotta meg tisztikarát 
és választmányát. 

A tanítóegyesület uj vezető
ségének tagjai lettek: Wánkay 
László elnök, Tóth Sándor, Hal
mos Kálmán alelnök, Ipovitz 
Sándor főtitkár, Remete József, 
Ripszám Olga. Tergina Kázmér, 
Takács Vince titkárok (jegyzők), 
Tóth Kálmán János pénztáros, 
Szederkényi Mihály, Hideghéthy 
Nándor, Jeney Gyula ellenőrök, 
dr. Bangha Dezső ügyész, Lisz-
kay Ilona könyvtáros, Pathó 
Gyula szerkesztő és 110 választ
mányi tag a vármegye hat járá
sának községeiből s Komárom 
thj . szab. kir. városból 

Wánkay László komáromi 
igazgató tanító meghatva mond 
köszönetet a bizalomért, ígéretet 
tett, hogy becsülettel, minden 
erővel fogja az uj vezetőség 
szolgálni tagjainak, a magyar 
tanítóság egyetemének érdekeit. 

* 

Közgyűlés után pedagógiai 
KfcCUIfHdl I H l l l l LIUtlUAil >Ull , tíSfí 

lyen dr. Bárdos Lajos zenemű
vészeti főiskolai tanár, a „Ma
gyar Kórus" szerkesztője, az Or
szágos Magyar Dalosszövetség 
karigazgatója a magyar dalról 
és a magyar dal oktatásáról adott 
elő olyan közvetlen elevenséggel, 
nagy alapossággal, hogy a hall
gatósága az előadás közben és 
utánna is, percekig ünnepelte. 
Az előadáson megjelent Reviczky 
István alispán, Király József 
esp. plébános országgyűlési kép
viselő, dr. Szijj Ferenc kormány
főtanácsos, ny. polgármester, a 
főgimnázium és polgári iskolák 
zene, énektanárai és városunk 
zenét kedvelő közönségének több 
tagja. 

Dr. Csaplovics József tank. 
kir . főigazgató üdvözölte meleg 
kedves szavakkal az illusztris 
előadót, majd Wiesenbacher J ó 
zsef vármegyei népművelési t i t 
kár a tatai járás dalosverse
nyére hívta fel a tanítóság f i 
gyelmét. 

Általános, nagy figyelem 
mellett tartotta meg előadását dr. 
Bárdos Lajos. Részletesen kifej
tette, hogy miért szükséges, m i 
ért indokolt a magyar nép éne
kek megismerésével foglalkozni, 
miért nélkülözhetetlen a kórus, 
a kar, a nemzeti népi és általá
nos, nemzetközi értékű müvek
kel való foglalkozás. A hallgató
ságot rávezette, hogy az éneklés 
szolgálja az egészséget, gazda
gítja a lelket, érzésvilágát töké
letesiti, nemesit, fogékonnyá 
tesz, lelkitartalmat ad, jó dalos, 
— mondotta — tevékenyebbé 
teszi az embert, összetartásra 
nevel, kitartásra ösztököl, fel- [ 

frissíti a szellemet, fegyelmező 
ereje felbecsülhetetlen. 16.000 
magyar dal, mely a magyar nép 
millióinak ajkáról fakadt es 
áll ma rendelkezésünkre, olya;: 
hzép énekek, amely a nemzeti 
közízlést, a közösség érzést t 
fejlesz'i. A népi dalok az egyes 
vidékek lakosait hozza egymás 
közelébe, összeszövi a külön
böző országrészek gondolatait, 
mellette a kánon a második fo
kozat, mely fejleszti az énekben 
az önállóságot.a karbanéneklést. 
Tegyük dalossá országunkat, ugy 
jövőnket jó alapokra helyeztük el. 

A ritka értékes és élvezetes 
előadást énekléssel fűszerezte az 
előadó s ezáltal még é l é n k e b b e , 
közvetlenebbé tette előadását. 

Árendás József komáromi 
községi iskolai tanító köszönte 
meg a vármegye tanítósága ne
vében a gyönyörűen felépített s 
nagy előadói kézséggel előadott 
pedagógiai értekezést lelkes át
érzéssel tett hitet, hogy a ma
gyar dalt annál inkább ápoWii, 
terjeszteni fogja a magyar taní
tóság, mert ma meggyőződött, 
hogy nemcsak nyelvében, de da
laiban is él a nemzet. 

A nagy tanítói seregszemle 
1 órakor ért végett s utánna 
közös ebéd volt a Központi 
Szálló külön éttermében. 

Vallásos estély. 
A komáromi Péczely-téri 

református egyház f. hó 23-án, 
vasárnap délután 6 órakor temp
lomában igen látogatott vallásos 
estélyt rendezett. Az estély a 
100 ik dicséret első versének el-
cucíMcaevci ve t te K t - t J v i C c . A 0 -4 -
ik zsoltár eléneklése után Sári 
Imre lelkipásztor bibliát olvasott 
és imádkozott. Kiss Árpád IV. 
éves tanítóképzős Varga Gyuláné: 
„Szeretsz-e engemet ?" cimü köl
teményét szavalta el, hálásan 
kidomborítva a költemény szép
ségeit, AZ „S. D . S." ifjúsági 
énekkar „óh jöjjetek, örvendje
tek" cimü egyházi éneket adta 
elő nagy hatással. Mártsa Dániel 
a balparti ref. egyház lelkipász
tora a Biblia fordító Károli Gás
párról tartott előadást, kitérve az 
akkori idők eseményeire, vala
mint a bibliafordítás nehézsé
geire és a kinyomással járó 
utánjárás küzdelmeire. Hajósy 
Mária leányegyleti tag gyönyörű 
soprán hangján „Ének a Bibliá
ról" cimü éneket énekelte ked
ves előadással. Sztranyovszky 
Jolánka „Nem hagyjuk el a Bib
liát" cimü költeményt szavalta el 
mély hatást keltve. Az egyházi 
vegyeskar Sulacsik Lajos nyug. 
szv. főtanácsos betanítása és 
vezénylésével dr. Kovács Lajos 
„Esti d a l " cimü nehéz karát adta 
elő a tőle már megszokott 
szakavatott előadásban. Sír/Imre 
lekipásztor záróbeszéde és imája, 
továbbá a gyülekezet énekével a 
lelkiekben gazdag estély három
negyed 8 órakor véget ért. 

E l a d ó 
K o m á r o m , G y á r - u t c a 29. n á m 
alatti 349 n . öl n a g y s á g ú , épít
kezésre alkalmas i n g a t l a n 
a rajta levő rossz állapotban levő 
h á z z a l e g y ü t t . — érdek
lődni lehet az Iparosok Ors/ájjos 
Központi Szövetkezeténél, Buda
pest, IV. ker. Piarista utca Ö. sz. 

Sokan voltak a csonka ma
gyar hazában, akik hivatalból 
nem mehettek át cseh megszál
lott részre, bármilyen fontos 
családi vagy vagyoni ügyük
bajuk lett légyen is. A csehek 
által nagy gonddal vezetett fekete 
lista szereplőinek nem volt ta
nácsos megjelenni a respublika 
területén, akármilyen régi ügyből 
kifolyóan vagy akármilyen mond
vacsinált jogcímen kerültek is rá 
erre a fekete listára. Nyomban 
lefogták ezeket és hosszadalmas, 
évekig tartó úgynevezett hadbí
rósági eljárás indult ellenük. 

A dolog természeténél 
fogva a fönti tekintetben első 
helyen állottak azok a komáromi 
fiuk, kik a magyar nemzeti h a d 

seregben tisztekként szolgáink. 
Hiába volt ez az illetőknek ne
veltetésüktől, iskolázottságuktól 
kezdve folytatott hivatásuk, élet
pályájuk, a respublika hatalmas
ságai mint a respublikához tar
tozókat tartották őket nyilván s 
a legnagyobb kellemetlenség és 
tortura várt volna rájuk cseh 
területen. A megszállás egész 
tartama alatt tilos is volt aztán 
tényleges magyar tisztnek a cseh
szlovák megszállás területén való 
iuegje:enes, üarrnlfele J o g c í m e n is. 

Igy történt aztán, hogy a 
komáromi szülők és hozzátar
tozók jártak át a magyar oldalra, 
ha katonatiszt fiukat hébe-hóba 
látni akarták. Akinek volt valami 
monostori tuszkulánuma vagy 
hasonló férőhelye, annak csak 
megvolt ilyenformán a fix pontja 
a családi összejövetelre, akinek 
— a nagy többségnek — azon
ban ilyesmi nem volt, azoknak 
elsősorban bizony — a vasúti 
étterem szolgált a családi talál
kozások lebonyolításának szín
helyéül. Haj, a húsz keserves 
esztendő alatt beh sok gyönyörű, 
szomorú családi jelenetnek volt 
színhelye a Hauk János féle 
„restó" öreg nagyterme! Az 
egyik vagy másik homályos sa
rokban ott ültek a kedves szülők 
s déltől estig foiyt az int im, 
meghitt családi beszélgetés a 
katonatiszti „fiúval", k i maga is 
már akárhányszor őszes halán-
téku, meglett úriember volt. A 
húszas, harmincas éveknek ne
héz, keserű magyar élete honolt 
ott az étterem sarkában, meg
annyi megható zsánerkép, fölöt
tük terjengett a költő sorsmon
dása : — Itt valahol, ott vala
hol, esett szép szomorú fejekkel, 
egy-két magyar összehajol . . . 

Hogy egy-két nevet meg 
is említsünk : Krisztinusz Emilék 
tzredes f i a : Nándor egyszu 

sem volt szülővárosában a meg
szállás husz esztendeje alatt, 
ugyanígy nem jutott haza Mártsa 
Sándor ezredes — néhai Mártsa 
György iskolaigazgató fia — va
lamint a másik Mártsa : Dániel 
alezredes sem. Nem jöhettek 
haza a Schreiber fiuk, Schreiber 
János régi komáromi kiváló esz
tergályos-iparosunk fiai sem. (A 
Schreiber-„tiuk" ma már m i n d 
ketten generálisok, diszei a ma
gyar hadseregnek, — nem is 
hagyták édesatyjukat Komárom
ban sokáig, hanem levitték ma
gukhoz Budapestre. Ott él ma 
is az öregúr, az egykori patrí
cius komáromi iparostársadalom 
egyik sokat emlegetett, puritán 
tagja.) Említsük meg itt, hogy 
Hauk János vasúti vendéglősünk 
katonatiszt ve je : Kövesy Béla, 
ki nyitramegyei származás, a 
megszállás elején édesanyja'jpiatt 
múlhatatlanul haza kényszerült:. 
A csehek letartóztatták, de L i 
getfalunál sikerült az őre mellől 
futva megszöknie. Nem történt 
semmi baja. Vitéz Kövesy Béla 
ma már a marosvásárhelyi hely
őrség alezredese. 

* 
Ha azonban a husz esz

t e n d ő alatt nem is jutottak be 
szeretett városukba a komá
r o m i „ f iuk" : bezzeg bejutottak 
aztán 1938 őszén az emlékezetes 
november hatodiki napon ! A k i 
komáromi f iu csak tehette, 
részt vett a bevonulásban, a 
magyar hadsereg tömött sorai 
között. 

Az újvárosi nagy tömegben, 
a bevonulók között födöztem fel 
az én kedves Hittrich Gábor ba
rátomat is. Neki különleges jog
címe nem volt ugyan, de v i l la 
mossági mérnöki tudományánál 
fogva a postások körébe mégis 
fölvétette magát, hogy egy per
cet se veszítsen a viszontlátás 
örömeiből. 

Messze volt tőlem a tö
megben, a szó nem hatott el 
hozzá, tehát csak jelbeszéddel : 
úszómozdulatokkal kérdeztem 
meg tőle, vájjon visszafelé nem 
ugyanazt a közlekedési lehető
séget választja-*, mint másfél 
évtizeddel annak előtte. Büszkén 
tagadó fejmozdulattal válaszolt: 
ez az idő elmúlt örökre . . . 

Tomanóczy József dr. 

Egy újonnan épült adómentes ha.-., 
mely i szoba, konyha és mellékhelyi
ségekből áll, szép gyümölcsöskerttel, 

szabadkézből eladó. 
Bővebb felvilágosítás nyerhető a tulaj
donosnál, Komárom, Madách-u. ;.8 



zetőbeszéde után dr. Lestár Ist
ván prébost-plébános „Az Egy
ház imaközönsége" címmel tar
tott nagyértékü előadást. Nemes 
Czike Gáborné, Lovich Ilonka 
irónő mélyhatásu ünnepi beszé 
det mondott. A katolikus sajtó 
ról Masson Izabella igazgatón'* 
beszélt. Végül Bozóky Károly 
ezredes tartott lelket fogr" beszé
det, amely igen nagy hatást vál
tott ki a nagyszámú hallgató
ságból. Az egyes előadások kö 
zött a D . L., a KLOSz és a 
kongregáció tagjai adtak elő 
énekszámokat és szavalatokat. 

Mezőgazdasági 
Kamaránk 
közgazdasági javaslatai. 

A Kisalföldi Mezőgazdasági 
Kamara közgazdasági szakosz
tálya, majd a válaszmányi ülése 
behatóan foglalkozott az ak
tuális közgazdasági kérdésekkel 
s az alábbi közérdekű javasla
tokat kivánja az illetékesek elé 
terjeszteni. 

Az ország egész területén 
eladásra kerülő hizott sertésekre 
terjesztessék ki a budapes-
ferencvárosi fővásárra megállapí
tott hízósertés árkiegészítés. 

Sertésfeldolgozásoknál a 
szalonna mennyisége súlyszáza
lék arányban állapitassék meg. 

A törvényhatóságok terü
letén a közellátás kormánybiz
tosa mellé a kamarai testületből 
2-3 tagból álló szakbizottság 
szerveztessék. Ezzel kapcsolat
ban az eddigi tapasztalat alap
ján a közélelmezési közigazga
tás ügyei decentralizáltassanak. 

A mezőgazdasági termei
vények árait a jövőben az Or
szágos Mezőgazdasági üzemi és 
Költ-égvizsgáló Intézet által k i 
kalkulált előállítási költségek 
alapján állapítsák meg. 

A mai jegyrendszer mellett 
150 P-ős áron szabadforgalmu 
cukor árusítása is engedélyez
tessék. 

Az elhullott állatok bőreit 
lószerszám és hajtószijak készí
tésére a tulajdonosok saját ma
guknak feldolgoztathassák. 

A cséplési időszak alatt a 
gépszij veszteséget a cséplőgép-
tulajdonosok 24 óra alatt az 
iparfelügyelök írásbeli engedé
lyek alapján pótolhassák. 

A háztulajdonosok nyil
vántartási könyvet tartoznak 
vezetni. Felsőbb rendelet szerint 
az olyan városokban, ahol ren
dőrségi bejelentöhivatal működik, 
tehát Komáromban is az egyes 
házakban állandóan, vagy ideig
lenesen lakó egyénekről, tekintet 
nélkül azok korára és hogy m i 
lyen minőségben laknak a ház
ban, a háztulajdonosok nyilván
tartókönyvet kötelesek vezetni. 
A betüsoros könyv rovatai vilá
gosan mutatja, hogy hogyan kell 
azokat kitölteni. Figyelmeztetünk 
mindenkit arra, hogy a könyv 
vezetését már ellenőrzik s ahol 
nem vezették még ezt be, — 
szigorúan bírságolni fogják a 
ház tulajdonosát. Ezen nyilván
tartókönyv kapható Czike Pál 
és Társai könyvkereskedésében, 
Komárom, Mussolini-ut 23. 

A Komáromi Dalegyesület 
nagy filtnharmónikus hangversenyt rendez április 5-én. 

A Komáromi Dalegyesület 
a tavalyi nagy müvészsikert ho
zott hangversenye után csak an
nál lelkesebben látott munkához, 
hogy múltjához méltóan az idén 
is hatalmasat, szépet nyújthas
son a város közönségének a dal- , 
a zenekultúra terén. A működő 
kar és Schmidt Viktor kiváló kar
nagya a téli estéket értékesen 
használta fel s nagy igyekezet
tel készültek egy nagy filharmo
nikus hangverseny megtartására. 

Mint örömmel értesülünk, 
a nagyszabású hangverseny elő
készületei javában folynak. Az 
énekkar teljes felkészültséggel 
néz a magas, művészi nivóju 
hangverseny elé. Ez alkalomra 
egy filharmonikus nagy zene
kart szerzett a kitűnő karmes
ter. A város zenekedvelő 
közönségéből alakult a monstre 
zenekar, amelyet a komáromi és 
győri kitűnő honvédzenekar tag
jai egészítenek k i . így a hang-

HÍREK. 
Ima, havas márciusban. 

Rügyek riadnak dideregve, 
álmodó zöldre hull a hó, 
ijedten néz a fellegekre 
sok-snk megőszült házikó. 

Uram, most bibor volna jussunk, 
tavaszi láng, tavaszi fények 
s ím fázósan bármerre fussunk: 
a téli színek utolérnek. 

Elég volt, Uram, a fehérség 
s az ájult, hideg dermedések, 
már nagyon kellene a kék ég 
s a zöld mosolyú reménységek. 

Vagy ha már háborúba szálltál 
napszomjazó virággal, fával, 
mosolyt, derűt miért kaszáltál 
az ő arcáról, hó-kaszával ? 

Miért hullatsz hó-sápadtságot 
választottam tavasz-arcára ? 
így megcsúfolod igazságod ? 
A szépséget így dobod kárba ? 

Fölséges kedvvel télre vágyói ? 
Ott a havas csúcs, Himalája, 
látod, ott örök fehér lángol — 
de mit vét a völgy halk virága ? 

Komor szirteket verj viharral 
s ha emberkín kell: válassz engem, 
de páromra nézz szelid arccal 
s áldó szivii léí>y vele szemben. 

Vond el pilléid, amik hullnak, 
a rügyekre s a drága arcra, 
a márciust hagyd márciusnak, 
ahogy szent ihleted akarta. 

Komárom, 1941. március 23. 

JÁMBOR LÁSZLÓ. 

Személyi hír . A kereske
delemügyi miniszter dr. Gedeon 
Gábor szolgabírót, Esztergom 
vármegye főispáni titkárát a mi
nisztériumba rendelte be szol
gálattételre. Vármegyénkben és 
varosunkban is nagy közszere
tetnek örvendő nagytehetségű 
közigazgatási főtisztviselői kitün-
tetésszerü előléptetésként éite a 
váratlan áthelyezés. 

Egyházmegyei hir. Báró 
Apor Vilmos megyéspüspök Boros 
József tatai segédlelkészt Hegy
kőre kisegítő segédlelkésznek, 
Mészáros József kisegítő segéd
lelkészt Tatára segédlelkésznek 
rendelte. 

verseny együttes próbái már is 
zavartalanul folyhatnak. 

A műsorból különösen: 
Bach J. passiójának előadását és 
Verdi Aida 11 felvonásának f i 
náléját emeljük ki . Megemlítjük 
továbbá, hogy a Dalegyesület az 
anyagi áldozatoktól sem riad 
vissza, Lörincz Zsuzsanna nagy
tehetségű hangverseny énekesnőt 
szerepeltetni fogja. A monstre 
hang versenyt április hó 5-én 
tartják a Kultúrpalotában, rész
letes műsorára, közelebbi lap
számainkban még visszatérünk. 

A hangverseny iránti érdek
lődés bizonyára felül fogja múlni 
&z elmúlt esztendeit, azért már 
is tolmácsoljuk a közönségnek azt 
a kívánságát, hogy a Dalegye
sület két előadásban rendezze 
meg Komárom és messze vidék 
egyetlen, igazán nivós nagy 
hangversenyét szombaton este 
és vasárnap délután. 

Műsoros böjti kulturdél-
után. Az újvárosi Katolikus Kör 
vasárnap március 30-án délután 
félhat órakor műsoros kultur-
délutánt rendez, melyen Nádas 
Zoltán dr. érseki tanácsos fog 
a sajtó világnézetalakitó hatásá
ról előadást tartani. A kul tur-
délutánra a belépés díjtalan. 

Közgyűlés. A Komárom
megyei Hitelbank Rt., dr. mándi 
Mándy Lajos m. kir. kincstári 
főtanácsos, a Magyar Általános 
Hitelbank, (Budapest) ügyvezető
igazgatója elnöklésével f. hó 
21-én tartotta rendes évi köz
gyűlését. A közgyűlés a meg
üresedett felügyelőbizottsági tagr 
sági helyekre uj tagokul egyhan
gúlag megválasztotta Milus Já
nos (Kő-párom) és Lehotzky 
Béla (Budapest) urakat. A köz
gyűlést a Central Szálló külön 
termében társasebéd követte, 
melyen a város és vármegye ve
zetői és más közéleti előkelősé
gek is résztvettek. 

Az árvízkárosultakért. Az 
árvízkárosultak javára f. évi 
március hó 21-től 28- ig az alábbi 
adományok érkeztek polgármes
terünkhöz : Komáromi Villamos-
müvek 350 P., Gyalókay Kál
mán 20 P., dr. Rigó Rezső 10 P. 
és özv Papp Sándorné 5 P. A 
szives adományokért ez uton 
mond hálás köszönetet és to
vábbi felajánlását kéri Alapy 
Gáspár m. kir. kormányfőtaná
csos, polgármester. 

Választmányi ülés. A Ma
gyar Vörös Kereszt komáromi 
választmánya április hó 2-án, 
szerdán délután 5 órakor a vá
rosi székház nagytermében vá
lasztmányi ülést tart, amelyen 
folyó ügyeket tárgyal. 

Értekezlet . F. hó 28-án, 
pénteken d. e. 11 órakor p o l 
gármesterünknél szükebbkörü ér
tekezlet volt, amely a városi 
vízmű kibővítésének kérdésével 
foglalkozott. Az értekezlet anyaga 
a legközelebbi rendkívüli városi 
közgyűlés elé kerül. 

Fejlődik a háziipar 
városunkban. 

\ munkanélküliség ellen 
való küzdelem egyik legalkalma
sabb eszköze a háziipar fejlesz
tése. Ezen a téren már nagyon 
sok történt városunkban. Több 
tanfolyamon a kukoricaháncs f<> 
nását sajátította el sok a munka
nélküli és az ott szerzett ludis 
érvényesítésévé! elég szép keié 
sethez jutottak. Hetek óta sző
nyegszövő tanfolyam van folya
matban, amelyen ez idő szén it 
81-eu vesznek iészt : 75 nő ,s 
6 férfi. A résztvevők szorgalma
san dolgoznak s a munkájuk 
eredménye egy csomó s/önyeg, 
amelyet a város közönsége rö
videsen értékesíteni fog. A tan
folyamot most látogatta meg 
Alapy Gáspár polgármester és 
örömmel értesült a tanfolyam 
résztvevőinek komoly és ered
ményes munkájáról. A tanfolyam 
résztvevői addig, amig megfelelő 
gyakorlatra tesznek szert 1 P 
segélydijat kapnak, április 1-én 
ennek a segélydijnak folyósítá
sára meg fog szűnni — ilyen 
segélydijas különben is nagyon 
kis számban van — s mindenki 
a végzett munkájának megfele
lően kap munkadíjat. A tanfo
lyam látogatói nagyon szorgal
masak, vannak köztük olyanok 
akiknek a keresete már a napi 
három pengő körül mozog. A 
tanfolyam vezetősége a három 
legszorgalmasabb munkás meg
jutalmazására jutalmat tűzött ki 
s ezeket a jutalmakat f. hó 18-án 
adta át buzdító szavak kíséreté
ben a város polgármestere. 

10-10 pengő jutalmat kap
tak : Major Józsefné és Németh 
Erzsébet, 5 pengőt, Nehéz Etel. 

Hatalmas sikerű volt 

a Katolikus Nők Napja 

Kedden, Gyümölcsoltó B o l 
dogasszony ünnepén Komárom 
katolikus hölgytársadalma ben
sőséges és nagyszabású Kato
likus Nők Napját rendezett. 

Délelőtt 9 órakor a Szent 
András templomban ünnepi 
szentmisén közös áldozáson vet
tek részt a hölgyek igen nagy 
számban. Délelőtt 11 órakor a 
Majláth iskola tornatermében 
a Ki to l ikus Hölgy Komáromi 
Sajtóbizottsága alakult meg ün
nepélyes keretek között. Az ér
tekezleten dr. Lestár István pré
postplébános elnökölt, majd dr. 
Bozóky Károlyné tartott kitűnő 
előadást a hölgyek sajtómunká
járól. Doma Ervin egyházközségi 
A. C. sajtótitkára indítványára 
egyhangúan kimondották a Ka
tolikus Hölgy Sajtóbizottság 
megalakulását és dr. Kállay 
Endrénél választották meg a bi 
zottság elnökévé. Dr. Bozóky 
Károly ezredes tartott ezután 
mélyhatásu beszédet a katolikus 
világnézetről és a kat. sajtókér
dés nagy fontosságáról. 

Délután a Katolikus Le
gényegylet nagytermében ünne
pélyes díszközgyűlés volt . A 
zsúfolásig megtöltött nagyterem
ben Anitta nővér lelkes beve-



Baj társ i Összejövetelek. 
A nagyliétre tekintettel a komá
romi volt 12. közös gy. e. köte
lékében tartozott bajtársak nem 
a hó második felében, hanem 
április 5- én tartja meg bajtársi 
összejövetelét a Bangha-ié\e ven
déglőben (Magyar-u.) A bajtár
sak megjelenését ezúton is kéri 
az elnökség annál is inkább, 
mert az ezredemlékmü feláll ítá
sával kapcsolatos teendőket már 
most beszélik meg. — A 
volt m. kir. veszprémi 31. h.gy. 
ezred kötelekében szolgált hon
védek és népfölkelők komáromi 
csoportja f. évi április hó 5-én 
este 8 órakor Komáromban Koncz 
Lajos dunaparti vendéglőjében 
összejövetelt tart. Erre a tagok 
megjelenését ezúton is kéri az 
elnökség. 

A m a r h a h ú s kis fogyasztói 
á r á n a k felemelése. Komárom 
thj. sz. kir. város polgármestere 
a vágómarha élősúly árának 
emelkedése folytán f. évi már
cius hó 8. napjától kezdődőleg 
a marha kisfogyasztói árát: 1. 
Marhahús elej« 1.90 P.. 2. Mar
hahús hátulja 2.10 pengő árban 
állapította meg. 

Hamisít ják a t e j t e r m é 
keket . A hetipiacon a közel
múltban tejtermékekből 22 min
tát vett a magyaróvári vegyki-
sérleti állomás. A polgármesteri 
hivatalhoz most érkezett meg a 
vizsgálat eredménye. A vett 
minta 12 esetben a követelmé
nyeknek megfelelő voit, 10 eset
ben pedig hamisítvány. Ez utób
biak árusítói . ellen az eljárás 
megindult. 

Halálozás. Részvéttel vet
tük lovag Oasner Ágoston pénz
ügyi főtanácsos, a tatai m. kir. 
adóhivatal főnöke élete 58 ik, 
munkás közszolgálata 35-ik évé
ben f. hó 23-án bekövetkezett 
halálát. A megboldogult minta
képe volt a tisztviselői karnak 
és ugy felettesei mint az együtt 
dolgozó tisztviselő társai szere
tetét kiérdemelte. Temetése f. hó 
25-én Tatán ment végbe nagy 
részvét mellett, hol testületileg 
jelent meg a komáromi pénzügy
igazgatóság és adóhivatal tiszt
viselői kara. 

Népművelés Izsán. Már
cius hó 16-án népművelési elő
adás volt Izsa községben. Maj-
thényi János időszerű kérdésről 
tartott előadást „Hulladékok 
gyűjtése" cimen. Az előadás mű
sorszámát szavalatok és énekek 
bővítették, majd közösen haza
fias magyar nótákat tanult a 
közönség. 

Képzőművészeti kiállítás 
Komáromban. Országos érdek
lődés kiséri a nagyszabású kép-
kiállilást, melyet a Jókai Egye
sület Szépmüvészi Osztálya 
(JESZO) rendez Komáromban. 
Április 6-án ünnepi keretek kö
zött nyilik meg a magyar mű
vészet szent ügyét szolgáló tár
lat, amelyen az ország külön
böző vidékeinek művészei mu
tatják be művészi produktumait, 
képeit, szobrait, iparművészeti 
alkotásait. 

Gazdátlan kerékpár . Ren -
dőrségünk komáromi kapitány
ságához az elmúlt héten 1 drb . 
kerékpárt szolgáltattak be, mint 
talált tárgyat. Az igazolt tulaj
donos a rendőrkapitányságnál 
átvételért jelentkezhet. 

A M O N E a felesleges 
cimhasználet e l len . A Magyar 
Orvosok Nemzeti Egyesülete 
központi választmánya egyhangú 
határozatot hozott, hogy a jövő
ben az egymásközti érintkezés
ben nem fogja használni a nagy
ságos, méltóságos, nagyméltó
ságú stb. címeket, hanem ehelyett 
főorvos ur, tanár ur, professzor 
ur, igazgató ur stb. megszólítá
sokat alkalmazza. Határozatáról 
értesítette a komáromi fiók el
nökségét is azon kérelemmel, 
hogy a fiók életében hasonló
képen cselekedjenek. A MONE 
kö/.pont ezen lépésével egyide
jűleg csatlakozásra szólitotta fel 
az összes orvosi kamarák veze
tőségét, valamint az ügyvédi és 
méraöki kamarákat is és hasonló 
álláspont elfogadására hivja fel. 
A felhívást dr. Orsós Ferenc el
nök, egyet, nyilv. r. tanár, Szabó 
Géza dr. ügyvezető igazgató és 
Pozdora Pál titkár irták alá. A 
MONE ezen lépésével is a ma
gyar testvériesség és az igazi 
népközösség gondolatát kívánja 
szolgálni. 

Külön vonat jára tok az 
Országos M e z ő g a z d a s á g i K i 
ál l í tásra. Az országos mezőgaz
dasági kiállítás és tenyészállat
vásár alkalmából a jelenleg köz
lekedő személyszálitó vonatokon 
kivül a következő mentesítő, i l 
letve különvonatok fognak köz
lekedni : 

Budapestre menő vonatok. 
Hegyeshalomról indul március 
29-én, 30-án, április 1-én, 3-án 
és 6-án a 819. számú személy
vonat indul 2.31 órakor, Győr
ben átszállás a gráci vonatra és 
ez a vonat Komáromból indul 
4.45 órakor, Budapest keletire 
érkezik 738 órakor. 

Budapestről induló vonatok. 
Hegyeshalomra Keleti pályaud
varról, március 29., 30 és áp
rilis 1 . , 3. és 6 án az 1320jll.sz. 
sz. személyvonat indul 22 óra 15 
perckor, Komáromba érkezik 0.54 
órakor, érkezik Hegyeshalomra 
2 óra 44 perckor. 

A kiállításra szóló ked
vezményes utazást biztosító iga
zolványok lapunk kiadóhivatalá
ban, Czi/ce Pál és Társai könyv
kereskedésében (Komárom, Mus
solini-ut 23. Telefon 461.) kap
hatók P. 1.30 árban. Vidékre 
portóköltséggel P 1.50, amely 
előre bélyegben is beküldhető. 

Hazafias ünnepség ke-
szegfalván. Lelkesen ünnepelte 
meg március 15-ét Keszegfalva 
Vágbalpart helyi népművelési b i 
zottsága. Hiszekegy után mély 
hatást kiváltó ^Magyarok Had
urának" című szavalókórus hang
zott el, majd magyar nótákat 
adtak elő a szabadság eszméjé
nek hódolva. Szavalatok és ének
számok emelték az ünnepély 
fényét. Igen nagy tetszést váltott 
ki a közönség körében a leven
ték tábortűzi jelenete, amely k u 
ruc nótákkal és szavalatokkal 
volt tarkítva. Az ünnepély a H i m 
nusszal ért véget. 

B e t ö r é s T a t á n . Az elmúlt 
héten ismeretlen tettesek betör
tek Tatán az Esterházy-utcában 
levő Dobos-drogériába. A betö
rők hat drb. fényképezőgépet 
becslés szerint 800 P értékben 
és 30 P váltópénzt vittek ma-

• gukkal. A nyomozás megállapi-
I totta, hogy a betörők az utcára I 

nyiló kaput feszitették fel, az 
udvarra nyiló üzleti ablakot 
emelték k i és a falhoz támasz
tott létra segítségével az ablak-
nyíláson keresztül hatolhattak az 
üzletbe. A betörés éjjel 3 óra
kor történhetett, mert a szolgá
latot teljesítő.éjjeli rendőr látott 
világosságot az üzletben és be 
is zörgetett. A csendőrség eré
lyesen látott munkához a betö
rők kézrekentésére. 

M e g a l a k u l Komáromban 
a Hivatásszervezet ér te lmiségi 
tagozata . A Magyar Szociális 
Népmozgalom alakulata, a Ma
gyar Dolgozók Országos Hiva
tásszervezetének értelmiségi ta
gozata vasárnap f. hó 30-án este 
8 órakor a Kultúrpalota képtár
termében tartja alakuló ülését. 
Bevezető beszédet mond dr. Po-
lony Béla, az értelmiségi tagozat 
ideiglenes elnöke, a mozgalom 
célkitűzéseit ismerteti dr. Rózsa 
Elemér országás főtitkár Buda
pestről. A tagokat ezúton is sze
retettel hivja és a vendegeket, 
érdeklődőket szívesen látja az 
Elnökség. 

T U R U L 
F I L M S Z Í N H Á Z 
K o m á r o m , Kun Miklós-u. 11. 

Telefon 470. 

Március 29-én, szombat 3|44, 
6 és l|29 órakor 

márc. 30-án, vasárnap 3|42, 3|44, 
6 és i|29 órakor 

márc. 31-én, hétfőn 6 és i|29 ó. 

Szerelmesek 
(Swethearts.) 
UFA hiradó. 

A szombat, 3|44 órai és a vasárnap 
3|42 órai előadás olcsó helyárral 

20-70 fillérig. 

Ápr. 2-án, szerdán 6 és l|29-kor 

A lasszó bajnoka 
vadnyugati történet és 

Találkoztam a szerelemmel 
Magyar hiradó. 

Ápr. 3-án, csütörtökön 6 l|29-kor 

Stan és Pan a leányszöktetők 
nevettető bohózat és 

A boldogság utcája 
Fox világhiradó. 

S P O R T . 
43.300 pengős m o d e r n 

sportpályát épit a negyven 
éves K F C . A KFC, amely tavaly 
töltötte be fennállásának 40. évét 
ezidén rendezi meg nagy j u b i 
láris ünnepségeit. A jubiláris 
ünnepségek előkészítése céljából 
hétfőn este rendkivii l i közgyűlést 
tartott a KFC Bárány Anzelm 
elnökletével. Ezen a gyűlésen 
beszámolt az elnök arról az ör
vendetes tényről is, hogy az O T T 
30 000 pengős segélyt adott a 
KFC-nek egy modern sportpálya 
építésére. A terveket Ruttkay 
Béla mérnök készítette el. Ezek 
szerint az építkezés 43.300 pen
gőbe kerülne s a hiányzó ösz-
szeget városi és megyei támoga
tással, valamint társadalmi gyűj

tés utján kívánja fedezni az 
egyesület. A jubileumi ünnepsé
geket egyébként május 4-én 
rendezik meg és szeretnék, ha a 
Ferencváros jönne ekkor Ko
máromba. A közgyűlés nagy 
lelkesedéssel fogadta az elnök 
beszámolóját és az előadott ter
veket egyhangúlag tette magáévá. 

G y A C - K A C 2 : 2 . 

Vasárnap a jóképességü 
újvárosi csapatunk Győrbe ját
szott. Az erősen tartalékol! KAC 
szép, lendületes játékkal döntet
len eredményt ért el. — Vasár
nap, 30 án Tatabányára a TSC 
második csapatához látogat el. 
Reméljük, hogy sikerrel szerepel 
itt is. 

K F C — K a t o n a v á l o g a t o t t 7 : 2 . 

A KFC vasárnap edzőmérkő
zést játszott a jóformát mutató ka
tonai válogatott ellen és szemre 
és eredményre is jó játékot p r o 
dukált a csapat. A gólokat Tóth 
(5) és Nehéz I I . (2) lőtték szép 
támadások után. A KFC formája 
egyre javul s igy a vasárnapi 
pápai Perutz elleni mérkőzésre 
biztos győzelmet vár a közönség. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Kuthy Géza javára egy vég

rehajtást szenvedő ellen 4000 penge 
tőke és több követelés járulékai ere
jéig az ógyallai kir. járásbíróság 1940. 
évi P 1388. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végre
hajtást szenvedőtől 1940. évi július hó 
1-én lefoglalt 2354.P becsült ingósá
gokra az ógyallai kir. járásbíróság fenti 
számú végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak az 1908 évi X L I . t.-c. 
20. t?-a alapján a fent megnevezett s 
a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünő 
más foglaltatok javára is az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra 
az esetre ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, végr. 
szenvedő lakásán, üzletében Komárom
szentpéter Erdőhátpuszta u. 551. ház
szám leendő megtartására határidőül 

1941. évi április hó 5-én d. u. 3 
órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le-
fogalt bútorok, sertés, tehén, gazda
sági felszerelések s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés 
mellett esetleg becsáron alul is el fo
gom adni. Azon ingóságokra, amelyek
nek a kikiáltási ára egyezer pengőn 
felül van, az 5.610|931 M . E . számo 
rendelet értelmében csak azok árve
rezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized
részét bánatpénzül leteszik. 

Ógyalla, 1941. évi március 14-én. 

Porcsalmy Miklós 
P. H. kir. bit. végrehajtó. 

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. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 

Felelős vezető: Hacker Dezső. 


