
Felelős szerkesztő: 

P A T H Ó GYULA 

Komárom város közönsége 
történelmet idézett pünkösd -
vasárnapján. A szuronyrohamok 
fergetegében, a pergőttízek pok
lában megedzett világháborús 
katonáit, a nagymultu 12-es 
háziezred legendáshírű hőseit 
üdvözölte falai között abból az 
alkalomból, hogy az ezredükhöz 
példaadóan hü bajtársak ezred
emlékmüvet emeltek az ezred 
régi állomás helyén, Komárom
ban azon a helyen, ahol egy
koron annyit meneteltek, ott a 
kies sétányban, a 12-es liget 
gyönyörű virágos kertjében. Ra
gyogó nap aranyozla be a me
leg, bensőséges ünnepet, mintha 
annyi borulat után a természet 
is glóriával akarta voina be
vonni emlékezetünk szines ko
szorúit, mintha fényt és erőt 
kivánt volna adni annak a m i n d 
jobban kiteljesedő katonaszel
lemnek, amely a múltba nézés 
idején is a jövőt kívánta szol
gálni. 

A katonai és polgári ható
ságok, a testületek és intézmé
nyek, az intézetek és egyesüle
tek mind együtt voltak, együtt 
ünnepeltek a volt 12-esekkel, 
akik az ország minden részéből 
mintegy 2000-en sereglettek ösz-
sze. Eljött körünkbe vitéz József 
kir . herceg tábornagy, dr. Hász 
István táboripüspök, vitéz He-
nyei Gusztáv altábornagy, had
testparancsnok, dr. Zsindely Fe
renc miniszterelnökségi állam
titkár s számtalan magasrangu 
előkelőség. Szépen fellobogózott 
házsorok, ízléses díszítések hir
dették az ünnepséget. 

Pontosan 9 óra 30 perckor 
autón érkezett meg vitéz József 

királyi herceg vitéz Dréh Endre 
alezredes szárnysegéd kíséreté
ben Komáromba. A Hősök
terén felállitolt diadalkapunal 
vitéz Hennyey Gusztáv altábor
nagy, Fúy György ezredes, vitéz 
Sziklay György ezredes és egy 
díszszázad jelentkezett a Fenség 
előtt, majd a 12-es gy. e. Baj 
társi Törzs nevében a beteg
sége miatt távolmaradt kouff-
heimi Magerl Károly ny. német 
birodalmi tábornok helyett vitéz 
Pongrácz-Bartha Ede ny. tábor
nok jelentkezett és Zsindely Fe
renc dr. miniszterelnökségi ál
lamtitkár, vitéz Nagy Nándor 
főispán, Reviczky István alispán, 
Alapy Gáspár m. kir . kor
mányfőtanácsos polgármester 
üdvözölték. A megérkezés után 
vitéz József kir . herceg, továbbá 
vitéz Pongrácz-Bartha Ede ny. 
tábornok a 12-esek nevében és 
vitéz Sziklay György ezredes a 
22. honvéd gy. e. nevében tet
tek koszorút a Hősök szobrára 
a hősök emlékének áldozva. A 
fogadás után Alapy Gáspár pol
gármester villásreggelin látta a 
királyi fenséget és a fogadáson 
megjelent előkelőségeket. 

Ugyanezen időben érkezett 
Komáromba dr. Hász István tá
bori püspök, akit a pályaudva
ron az állomásparancsnokság ré
széről Tenke Lajos ezredes, a 
város képviseletében dr. Csukás 
István főjegyző, helyettes polgár
mester, a 12-es Bajtársi Törzs 
nevében vitéz Tallér Gusztáv 
tábornok és Geöbel Károly dr. 
főszolgabíró fogadtak. 

Szépen fellobogózott útvo
nalon a bábolnai ménes fehér 
lipizzai négyesfogatán érkezett 

meg vitéz fózsej kir . herceg tá
bornagy előkelő kiséretével az 
ünnepség szinterére, a Szent 
István-ut folytatását képező vár 
előtti 12-es dísztérre. Itt fogadta 
a helyőrség és a kivonult dísz
század jelentkezését, majd szem
lét tartott a 12-esek zárt sorai 
felett. 

Az ünnepség szentmisével 
kezdődött. A diszes tábori oltár
nál dr . Hász István tábori 
püspök mondott szentmisét Su-
rányi Ferenc c. apát, esperes és 
Sághy Kálmán tábori lelkész se
gédletével. A szentmise közben 
dr . Hász István püspök, majd 
mise végeztével Galambos Z o l 
tán református és Fadgyas Ala
dár evangélikus lelkészek mon
dottak lélekbemarkoló szentbe
szédeket. 

Az istenitiszteletek végez
tével átvonult az egész nagy te
ret betöltő ünneplő sokaság, 
majd vitéz József kir . herceg és 
előkelő kísérete az ezredemlék-
mühöz, ahol tervszerű pontos
sággal vette kezdetét az avató 
ünnepség. A Himnusz hangjai 
mellett vitte az ünnepség szin
terére vitéz Sziklai (Schulthesz) 
Rezső vaskoronarend tulajdonos, 
tartalékos főhadnagy, zászlóstiszt, 
vitéz zászlótartó bajtársával a 
féltve őrzött békeidők tépett, de 
annál ragyogóbb múlttal biró 
ezredzászlót. 

Felhangzott a volt 12-es 
komáromi háziezred ezredkürt
jele. A világháborúban aratott 
kimagasló hősi haditettek jutal
mául kapott ezüstkürtöt az ez
red volt ezredkürtöse hosszú 
évek után szólaltatta meg. Meg
illetődve, „vigyázz" állásban hal l
gatta az ünneplő közönség az 
ezüstkürtből az éter hullámaiba 
küldött ezredjelet. Utánna a 22-ik 
honv. gyalogezred zenekara a 
Hiszekegyet játszotta el. 

Várady-Brenner Alajos, baj
társi törzskapitány lépett azután 
a diszemelvényre s mély megha
tódottsággal emlékezett a mult 
felidézésével azokra a fenkölt 
hősökre, akiknek soha nem muló 
dicsőségét jöttek a 12-es Bajtár
sak megünnepelni és hirdetni. 

Látomásszerűen érzem — mon
dotta — amint sorakoznak fel 
egymás után a csodás szellem
századok, hogy velünk, élőkkel 
együtt szentelje fel azt a szobrot, 
melynek feladata, hogy ezredünk
nek több mint két évszázadon 
keresztül hosszú, nehéz és á ldo
zatokban gazdag harcokban sok 
vérrel kivívott dic őségét hirdesse 
és jelképezze és az utókornak is 
átadja. 

A lepel lehullása után vitéz 
József k ir . herceg mondotta el 
magasan szárnyaló avatóbeszé
dét. 

. . . Komárom ősi magyar 
város, melyet az Úristen ke
gyelme visszaadott édes Hazánk
nak. Komárom ősi v á r c , amely 
visszatért Magyarország szivébe, 
hogy ott mindenkor vára legyen 
a magyar léleknek, a magyar 
feltámadási akarásnak, a magyar 
életerőnek. Komárom városa ma 
magasztos ünnepet ül, a megdi
csőülés ünnepét. Szobrot emelt 
itten azoknak, akik a legdicsőb-
bek voltak és életüket áldozták 
a hazáért, az otthonmaradottak
ért és ezzel önmagukat is meg
dicsőítették. 

. . . Én ott láttam a dicső 
12-es komáromi gyalogezredeta 
Kárpátokban szembenállni az 
orosszal. Megtört rajta az orosz
nak rettenetes ereje, de megtö
rik rajta minden győzelmi aka
rat is,, mert ott áll a magyar, 
mint egy vaskapu, melyet be
törni lehetetlen. 

Eszembejut Doberdó, ahol 
a 12-esek a poklok poklában 
voltak és ahol én mint vezető
jük számtalanszor azt hittem, 
hogy lehetetlen kitartani, mert 
az ellenfélnek egész hadereje 
nyomta a mi maroknyi csapa
tunkat. Halomra estek el hő
seink. Itten mégis megtört az 
ellenség ereje a magyar akará
son, dicső magyar hősiességen. 
Hányszor láttam én ottan olyan 
helyzeteket, hogy aztán kimen
tem megnézni, hogy: birjátok-e 
még magyar fiaim? és megerő
södött lélekkel tértem mindany-
nyiszor vissza : „Bár megfogyva, 
de törve nem" mint a költő 

I Megbízható minőségű árut 
á r u s í t u n k 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

a Felsődunántúli 
11-es sz. ü z l e t é b e n 

V á s á r o l j u n k 

H A N G Y A Szövetkezet 
K o m á r o m , Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! I 

E L Ő F I Z E T É S I AR 
Egész évre 8 P. Negyedévre 2 P 
Félévre 4 P. j Egyes szám ára 20 fi l l 

Megjelenik minden szombaton. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G É S K I A D Ó H I V A T A L : 
Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 491. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

Vitéz J ó z s e f k i r . herceg 
kétezer tizenkettes és sok ezer 
ünneplő közönség jelenlétében 
a v a t t a fel a 12-es 
e z r e d emlékművet . 



L ö w y bútoráruház G y ő r 
Gr. T i s z a István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. t-o 

mondja, ott láttam őket, hacsak 
páran is voltak. Ha kérdeztem 
tőlük, birjátok-e, azt mondták, 
amig egy itt áll belőlünk, addig 
zz ellenség nem fog betörni. 
O t t voltak a 12-esek a Piave 
partján, a Monte-Grappa eget
verő hegyei között, ezer sírt 
hagyva hátra a Kárpátokban, az 
ezeréves szent határainkon. M i n 
dig az volt az érzésem drága 
Bajtársaim, hogy ezek a hatá
rok újra felszabadulnak, mert 
amerre jártak, — talán az ösz-
szes csatatereken ott voltak — 
mindenütt látták a magyar lélek 
erejét, a magyar lélek törhetet
len akaratát, emberfeletti hősies
ségét és legmagasztosabb köte
lességérzését. Már ottan szivembe 
gyökerezett, mondhatnám az éle
temnél is erősebben az a tudat, 
hogy aki ennyire képes a Ha
zájáért és az otthonmaradot
takért, ha Isten sújtja is, újra 
talpra áll és boldogul. 

. . . . Átadom hivatásának 
ezt a szép müvet és kérem az 
Úristent, áldja meg Komárom 
ősi városát, áldja meg a vidéket, 
ahonnan a 12 esek idejöttek, 
adjon boldogulást és adja meg, 
hogy elmondhassák, hogy nem 
küzdöttek hiába, mert feltámadott 
Magyarország. 

A mély hatást keltő avató
beszéd után a 22-ik honv. gy. 
ezred zenekara a Himnuszt ját
szotta el. 

Kouffheimi Magerl Károly 
ny. német birodalmi tábornok, 
az ezred rajongásig szeretett ez
redparancsnoka helyett, aki sú
lyos betegsége miatt nem jelenhe
tett meg az ezredemlékmüavatási 
ünnepségen, vitéz Pongrác-Bartha 
Ede ny. tábornok mondott em
lékbeszédet : 

Legelsősorban kouffheimi 
Magerl Károly tábornok az ez
red utolsó parancsnoka üzenetét 
tolmácsolta, kit súlyos betegsége 
akadályozott meg abban, hogy e 
magasztos ünnepségen, melyre 
annyira készült eljöhessen. T á 
volból a légürön at látja a hős 
ezrede volt megannyi katonáját, 
kik ezen az útvonalon át vonul
tak felvirágozva a harmezőkre, 
hogy a hadak útját megjárva 
éltük alkonyán újra a régi zászló 
alá állva a katonai erényeiket 
elhozva díszlépésben vonuljon 
fel az elesett hősi bajtársak 
szimbóluma az ezredemlékmü 
előtt. 

Arra kérem most Alapy 
Gáspár Komárom város polgár
mesterét, vegye e szobrot a ne
mes város őrizetébe. Ugy érzem 
nyitott kaput döngetek, mert h i 
szen szükségtelen az apát arra 
kérni, hogy istápolja gyermekét. 
Abban, hogy ezt a szobrot le-
lephezhetjük, Alapy polgármes
ternek oroszlánrésze volt. 

A város közönsége nevé
ben Alapy Gáspár m. k i r . kor

mányfőtanácsos polgármester 
vette át a szobrot. Nagy hatasu 
beszédében szólott az ezred 
emlékmű felállításának körül
ményeiről. Tiz esztendő előké
szítő munkának az eredménye a 
volt cs. és kir . 12-ik gyalog
ezred hőseinek emlékére állított 
szobor. A felállításának gondo
lata nem Komáromban született 
— mondotta — hanem az or
szág szivében, Budapesten. A 
volt cs. és kir . 12 ik gyalog
ezred Bajtársi Törzse elhatá
rozta, hogy a dicső ezred hő
seinek emlékét s az ezred dicső 
haditetteit hirdető emlékszobor
nak itt , Komáromban kell állania. 
Ezt a határozatot magáévá tette 
minden 12 es és megindult a 
kitartó ernyedetlen munka. 

A szobor felállítását a dél -
komáromi városrészbe tervezték, 
mert abban az időben a balparti 
városrész cseh megszállás alatt 
sinlődött. Amikor azonban el
következett az örvendetes fel
szabadulás, elhatározta az em-
lékmübizottság, hogy a szobor
nak itt kell állania a balparti 
városrészen, még pedig közel 
ahhoz a helyhez, ahol a volt 
háziezrednek laktanyája volt s 
annak az útnak a mentén, ahon
nét a hős ezrednek ezrei vonul
tak menetszázadokban a világ
háború harctereire. 

Nem az én feladatom a 
volt cs. és kir . 12 gyalogezred 
vitíz magatartását, hőstetteit is
mertetni és méltatni, de annyit 
leszögezek, hogy a világháború 
minden nagy döntőütközetében 
ott láttuk Komárom hős fiait a 
12-es gy. e-t, érthető tehát, hogy 
sebesültjeinek, hősi halált halt 
vitézeinek, rokkantjainak száma 
miért oly nagy. 

Lelkem elszáli Wolhinia 
mocsarai, Doberdó sziklái és 
Szibéria jégmezői felé, hol ennek 
a dicső ezrednek hősei nyugosz-
szák örök álmukat s bizonyára 
meghallották az ezüstkürt szavát, 
mely emlékezésre szólítja azokat, 
akik életbenmaradtunk. 

Amidőn Komárom thj. sz. 
kir. város közönsége nevében a 
szobrot átveszem — fejezte be 
beszédét — fogadalmat teszek 
arra, hogy ezt az emlékművet az 
utókor számára mindenkor ke
gyelettel megőrizni és megbe
csülni fogjuk. 

Megkapó erőteljességgel 
csendültek fel a hazafias szónok
latok után a Komáromi Dalegye
sület férfikarának tömör akord-
jai , művészi tökéllyel énekelték 
Schmidt Viktor karnagy kitűnő 
vezetésével Szentgályi „ A haza" 
cimü hatalmas kórusát. 

Az ezredemlékmüvet meg
koszorúzták : a helyőrség, á jog
utód 22-ik honvéd gy. e., a v i 
tézek, a rokkantak, a tűzharco
sok szövetsége, a vármegye, a 
város közönsége, a 31 ik honv. 
gy. e., a 19-es vadászok, a 5-ös 
huszárok, a 9-es lovastüzérek 
bajtársi szövetsége, a pénzügy-
őség vármegyei kirendeltsége, a 
Komáromi Iparoskör, Bókod 
község elöljárósága és végül a 
12-ik gy. e. Bajtársi Törzse. 

Az avató ünnepség lezaj
lása után az ezredzászlót vette 
át ünnepélyes keretek között a 
Hadimúzeum. A Bajtársi Törzs 
megbízásából dr . Geőbel Károly 
lépett az emelvényre és mondotta: 

Minden katonának legszebb 
jelvénye a zászló. A katona kö

telességének hü teljesítéseié fel 
esküszik és felesküs/ik arra is, 
hogy zászlóját soha el nem hagyja, 
azért vérét, életét adja. 

M i 12 esek erre a sok csa
tában megkopott, de mindig g y ő 
zedelmes zászlóra esküdtünk. 
Hogy hogyan teljesítettük köteles
ségünket a harcok mezején, azt 
a történelem lesz hivatva elbí
rálni. Hogy szent fogadalmukat 
megtartották, azt mi 12-esek iga
zoljuk és bizonyítják elsősorban 
azok a sok sok hős bajtársak, 
akik vérük hullatásával, életük 
feláldozásával tettek tanúbizony
ságot arra, hogy esküjüket hűen 
megtartották. Továbbá igazoljuk 
mi életben maradt 12-es bajtár
sak, akik most itt ezt a zászlót 
átadjuk a m. k ir . hadimuzeum-
nak azzal a hitvallással, hogy 
ehhez a zászlóhoz soha semmi 
folt nem tapadt. Ez a zászló 
mindig csak győzedelmeskedett. 

Turányi Géza alezredes a 
Hadimúzeum nevében jelképesen 
vette át a zászlót, mert a törté
nelmi műemléket vitéz Sziklay 
(Schultheisz) Rezső és az ezred

zászlótartó katonai előírásoknak 
megfelelőleg ünnepélyes külső-
seggei adta át a kirendelt disz-
szakasznak. 

Festői látványt nvujtott az 
ünnepségek lezajlása után a ka
tonaság diszszázadának és 12-
es bajtársak kétezerfőnyi csapa
tának diszmenete vitéz József 
királyi herceg, az ezredzászió es 
az ezredemlékmü előtt. 

Déli 2 órakor 250 terítékes 
díszebéd volt a Központi szálló 
nagytermében, valamint 1400 te
rítékű közös ebéd a nagyobb 
éttermekkel rendelkező vendég
lőkben. A diszebéden több fel
köszöntő hangzott el. 

Megható, bensőséges volt 
még a délutáni táborozás is. A 
Dalárda hatalmas kerthelyhégé-
ben mintegy másfélezer tizenket
tes találkozott egymással , igen 
sok, akik a világháború ütköze
tei során váltak szét s most 
mondhattak Isten hozzádot egy
másnak. A kedves nap sok sok 
emléket idézett fel s még több 
örömteljes percet szerzett. 

Bérházat és járási székházakat épit 
Komárom vármegye. 

Országosan ismert Komá
rom lakásmizériája. Tudott do
log, hogy Komáromban ma le
hetetlen, hivatalt elhelyezni, köz
alkalmazottnak lakást biztosítani. 
Sőt állandóan panasz tárgyat ké
pezi az is, hogy a lakások leg
nagyobb része egészégtelen, ned
ves, a kor követelményeinek nem 
felelnek meg és ezekben a szük
séglakásokban kénytelenek a 
tisztviselők munkában agyonhaj
szolt életüket leélni botrányosan 
magas, a hivatalos lakbért arány
talanul túlhaladott házbérekért. 

Ilyen életviszonyok között 
jutott nagy szociális érzékkel 
bíró alispánunk, Reviczky István 
arra a nemes gondolatra, hogy 
a vármegye a megtakarított kész
pénz vagyonát elsősorban egy 
Komáromban felállítandó tiszt
viselő-bérház építésére fektesse 
be, azonfelül építse meg az 
ógyallai és a gesztesi járás szék
házát. Pompás elgondolásáról 
tervezetet készített t s mint érte
sültünk, már is annyira előre-

A polgári iskolai diák 
sereg tornaünnepélye 

Komáromban. 
Az Országos Polgáriiskoiai 

tanárok egyesületének komáromi 
tankerületi köie dr. Csaplovics 
József kir . tankerületi főigazgató 
védnöksége alatt június 8 án a 
KFC rackerti sporttelepén d. u. 
4 órai kezdettel nagyszabású 
tornaünnepélyt rendez. 

Az ifjúsági szép sportnap 
d . e. fél 9 órakor a KFC sport 
telepén tábori misével kezdő
dik 11 órakor pedig a résztvevő 
iskolák diszfelvonulása követke
zik a Klapka szoborhoz, amelyet 
megkoszorúznak és üdvözlik 
Alapy Gáspár kormányfőtanácsos 
polgármestert. 

A délutáni tornaünnepélyen 
a Deák-utcai polgári f i u - . és 
leányiskola, a Horthy Miklós-uti 

haladott szándékában, hogy i n 
dítványt nyújt a vármegye köz
gyűlése elé az építkezések k i v i 
telezésére. 

Az indítvánnyal a kitűnő 
alispánunk, a vármegye tisztvi
selőinek akar egészséges, meg
felelő lakást biztosítani, m á s o d 
sorban pedig tisztviselőiársainak 
munkahelyét kivánja olyanná 
tenni, hogy munkakedvüket, 
munkaerejüket el ne veszítsék-. 

Hisszük és bízunk abban, 
hogy a nagy szociális gondol
kozással bíró építő alispánunk 
tervei rövidesen valóra válnak s 
megindulnak a hatalmas k ö z 
munkák, melyek jelentékeny 
munkaalkalmat nyújtanak a d o l 
gozni akaróknak s kenyeret ad 
a magyar családoknak, a várost, 
a vármegyét a haladás, fejlődés 
utján rohamlépésben viszi előre. 

Üdvözöljük Reviczky István 
alispánt a kezdeményező erejéért 
s sok sikert kívánunk törekvé
sére. 

polgári f i u - és leányiskoia, to
vábbá az érsekújvári, n i g y s u -
rányi, kisbéri stb. polgári i s k o 
lák vesznek részt. A tornaünne
pélyen a 22-ik gy. e. zenekara 
is közreműködik. 

Hogyan süthetünk kevés 
liszt és kevés zsírral ? 
A Dr. Oettker gyár június 
9., 10. és 11-én mindenkor 
délután 7 órai kezdettel, 
időszerű tésztasütés recept
jeiből 

ingyenes gyakorlati 
b e m u t a t ó t t a r t 

Komáromban a Kat. Le
gényegylet dísztermében, 
( B r . Eötvös-u. 22.) melyre 
a nagyérdemű hölgyközön
séget tisztelettel meghívja. 



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

XL. 

ü o r o m b a számítás szerint 
arra a tizenhárom esztendőre, 
amelynek tartama alatt a j o b b -
part fizetett a vizért a balpart
nak, közel négyszázezer pengő 
esik. Négyszázezer pengő : min
denesetre nagy pénz (különösen 
vizért), mégis azonban bagatell 
összeg ahhoz képest, amit v i 
szont a balpart két évtized alatt 
fizetett a borért. 

Néhány héttel ezelőtt kö
zölte ez az újság azokat a ta
nulságos számadatokat, melyek 
az immár egyesitett két város
rész 1940. évben fogyasztott 
„italmennyiségét" tüntetik föl. 
(Jellemző, hogy a hivatalos sta
tisztikai közlemény a címében is, 
szövegében is egyszerűen i g y : 
„italfogyasztásról" beszél, ami
dőn a bor, sör és pálinkanemüek 
vonatkozó mennyiségét tárja elénk. 
Senki sem ütközött meg ezen a 
szövegezésen, bizonyságául an
nak, hogy a komáromi ember 
szemében a viz nem komoly ital.) 

Lássuk a tabellát ! 
Borból 1940-ben kerek 

832b hektoliter fogyott az előző 
évi 8949 hektoliterrel szemben, 
míg sörből 4556 hektoliter, pá
linkából 766 hektoliter. (A sör 
és a pálinka fogyasztása jelen
tős emelkedést mutat a borivás 
némi csökkenésével szemben, 
ennek oka nyilván a tavalyi 
rossz termés és evvel kapcso
latban a borárak hatalmas emel
kedése. Vigasztalásul szolgáljon, 
hogy a borivó magyar a csök
kentett borfogyasztást — elke-
seiedésében — a szódavízzel 
való tetemes pótlékolással b i l 
lentette helyre, a tanulságos sta
tisztika szerint „szikvizfogyasz-
tásunk" a mult évben közel öt
ven százalékkal emelkedvén.) 

Igy fest a hivatalos k i m u 
tatás manapság. 

Az alábbiakban látni fog
juk, hogy a megszállás és szo
rongattatás két évtizedében ma
gában a leszakított jobbparti 
városrészben, mely mint önálló 
„város" karrierjét mintegy 3000 
lakossal kezdte s körülbelül 8000 
lakossal fejezte be, tehát eb
ben a furcsa kis városcsonkban 
alig-alig volt kevesebb a hiva
talos fogyasztás a föntieknél. 
Pedig a vonatkozó statisztikák
ban a dolog természeténél fogva 
valóban csak a hivatalos fogyasz
tásról lehetett szó, — ami a za
varos helyzetekben hajón, vasú
ton vagy közutakon fekete 
fuvarként cserélt gazdát, arról 
mi nem beszélhetünk. T é n y : 
volt olyan kisebbrangu kocsmá
nak számító üzlet a „magyar" 

Komáromban, mely a konjunktúra 
éveiben akárhányszor circa 
80.000 pengőnyi „ ital" után f i 
zette a fogyasztási a d ó t ! 

J ó Alapy Gáspár ur , mint 
a város polgármestere, olyankor 
amidőn a városi ellenzék a köz
állapotok és kereseti lehetőségek 
tekintetében szorongatta, nem is 
átallotta hivatkozni a fönt is
mertetett adatokra : 

— Uraim, ahol az emberek 
ennyi bort isznak, ahol az em
bereknek szeszesitalra ennyi 
pénzük van, ott mégsem lehet
nek annyira rosszak az állapo
tok . . . 

Meg kell mondanunk, hogy 
ebbe az érvelésbe egy kis hiba 
is csúszott. Szó sincs róla : k i 
vette a részét a jobbparti város 
is - még pedig derekasan — 
a fogyasztásból, ebben semmi 
hiba nem volt, azonban hatal
mas érdeme volt az impozáns 
statisztika kialakításában a jobb
partnak. A jobbpartnak, mely
nek borivói - közelből s tá
volból — vágyó szemmel pis
logtak a komáromi hid felé, 
mint az egyedüli útvonal 
felé, melyen keresztül borivó 
ember az iható borhoz egy 
általán hozzájuthatott. És le
gyünk objektívek : ebben a tö
retlen vágyódásban benne vol
tak nem csupán a megszállott 
magyarok, de a megszálló csehek 
is, ebben az egyetlen kérdésben 
— legalább is ami a dolog 
gasztronómiai vagy, hogy ugy 
mondjam : érzelmi részét illeti — 
ritka egyértelműséget mutatván. 

Tomanóczy József dr. 

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

Telefon 470. 
11 

Juns 7-én, szombaton 
4, 1127 és 1!29 órakor 

Június 8 án, vasárnap 
2, 415, 127 és 1|29 órakor 

Havasi napsütés. 
Június 9, 10, 11-én, hétfőn, ked
den, szerdán 1 27 és l;29 órakor 

j u n . 12-én Űrnapján 
2, 415, 127 és l|29 órakor 

A nyugati győzelem 
Jun. 14-én szombaton, 16-án 

hétfőn, l|27 és H29 órakor 
június 15-én, vasárnap 

2, 415, 1127 és 129 órakor 
„Gunga Din" 

Jegyelővétel vasárnap 10—12 ig . 
hétköznap az első előadás meg

kezdése előtt 1 órával. 

Boldog 
házasság 

egy kis OQOL-fogpép 
árán. N e v e t ő száj, 

nelyból ragyognak a fehér fogak sokban 
hozzájárulhat a házasság harmóniájához. Az 
QDOL-ícgpép dús habja t.sztitja a fogát, erő-
siti a toghust, megakadályozza a káros íogkS 
képződést és vakító t?hérek fesznek a fjgak-

tubus ára P 1.15 
— 74 

Katolikus nap 
Komáromban. 

A Katolikus Akció Ó - K o 
máromban ez évben június hó 
8-án vasárnap rendezi meg a 
nagyszabású Katolikus Napot, 
melynek ünnepségeit a Renum 
Novarum 50 éves, és a Quad-
ragesimó Anno 10 éves j u b i 
leumának szenteli. A hatalmas
nak Ígérkező megmozdulás az 
örökértékü pápai körleveleket 
teszi az érdeklődés központjába, 
hogy hirdesse az igazi krisztusi 
szeretetet, a keresztény szociális 
igazságot, a becsületesen dolgo
zók társadalmának összefogását. 

A nagy napon délelőtt az 
összes templomokban szentmi
séket tartanak. 

Délután 5 órai kezdettel a 
Katolikus Legényegyletben műso
ros előadás lesz, amelyen dr. 
Vargha László S. J., a nagyszerű 
szociális apostos értekezik. A 
miisort a Katolikus egyesületek 
ének- és műkedvelő gárdái ad
ják, továbbá a főgimnázium 
ének- és zenekara Krizsán J ó 
zsef karnígy, zenetanár vezeté
sével. 

A műsoros előadás után 
sétahangverseny és egyéb szó
rakozás áll a közönség rendel
kezésére. 

A Katolikus Nap iránt igen 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

Ránduljon ^ 
Dunaalmásra. 
Kénes strandfürdő Hőfoka 240 C. 
Az újonnan épült szállodában 

folyóviz. 
Napi pansió. 

HÍREK. 
Könyvnapok. 

A külső világ távoli borzal
mainak lázas napjaiban jól esik 
látnunk, hogy a Magyar Kultúra 
nem hanyatlik, sőt erőteljesebben 
akarja élethivatását teljesíteni a 
magyar élet uj európai formái 
között is. A könyv ma is, mint 
a nyugodt békevilágban, ismét 
kilépett a nagy nyilvánosság elé, 
hogy tudást adjon, világosságot 
gyújtson, hittel telítsen, a lelke
sültség lángját lobbantsa. 

Voll idő, amikor a könyv-
mostohagyermek lett, az olvas
mányokból csak az olcsó, az iz
galmas, a vásári mezbe öltö
zött ponyva kellett, mely méte
lyező hatásával lopózott be min
den magyar házba. A veszede
lem tudatában indult meg a 
nagy propaganda munka, lépett 
ki a könyv a polcról az utcára. 
Azóta a könyv megnyerte a csa
tát, a jó könyv győzött, az i r o 
dalom ismét helyet foglalt a csa
ládi otthonban. 

Lelkes készülődés előzte 
meg az idén is a könyvnapot, 
mely szerdán kezdődött. Jobb
nál jobb irók adták remekművei
ket a szent magyar célra, a k i 
adóvállalatok versenyezve sora
koztak fel értékesebbnél értéke
sebb kiadványaikkal. Az idei 
könyvnap mennyiségileg és m i 
nőségileg is gazdagabb, érté
kesebb az előbbieknél. 

Reméljük a siker is teljes lesz. 



Uj Komárommegyei Hírlap. 

Zsindely Ferenc panasz
napot tartott. Városunk ország
gyűlési képviselője, dr. Zsindely 
Ferenc miniszterelnökségi állam
titkár folyó évi május hó 31-én, 
szombaton délután Komáromban, 
a pénzügyigazgatóságtól rendel
kezésére bocsájtott helyiségben 
panasznapot tartott. Sok-sok ké
rés, jaj szó talált nála meghall
gatást s kedvező döntést. Kül
döttségek is felkeresték, hogy a 
város jobb jövőjének kivívásá
ban megértő támogatását kikér
jék. Országgyűlési képviselőnk 
részéről a legnagyobb jóakaratot 
s a legmesszebb menő jóindula
tot tapasztaltunk minden kérés 
alkalmával, ugyanakkor a város 
vezetőinél is behatóan érdeklő
dött a város időszerű ügyei iránt. 

Eljegyzés. Tromler Erzsé
bet és Molnár Emil m. kir . hír
adós főhadnagy jegyesek. K o m á 
rom, 1941. június hó. ( M . k. é. h.) 

Űrnapján, június 12-én ün
nepli a Katolikus Egyház a nagy
hétgyászának jegyében álló nagy
csütörtök napja helyett az Oltári
szentség szerzésének napját. E 
napon a Jézus Szive templom
ban 9 órakor bemutatandó ün
nepi szentmise után sorakoznak 
fel a hivek az urnapi körmenetre. 
A körmenet utvonalának utcai 
lakóit ezúton is kéri az egyház
község vezetősége, hogy ablakai
kat virágokkal szíveskedjenek fel -
díszíteni. 

Járásbiról kinevezés. 
Magyarország kormányzója az 
igazságügyminiszter előterjeszté
sére dr. Alapy Gyula komáromi 
törvényszéki jegyzőt a gyulai 
járásbírósághoz járásbirónak ne
vezte k i . Jogásztársadalmunk f i 
atal, kitűnő tudású tagját szépen 
ivelő pályáján soron kivül érte a 
kitüntetést jelentő előléptetés. 

Uj vitéz. Horthy Miklós 
kormányzó, a Vitézi Rend főka
pitánya Sziklai (Schultheisz) Rezső 
ny. takarékpénztári igazgató g u 
tái lakost vitézzé avatni engedé
lyezte. Az uj vitéz május hó 
31-én, szombaton délelőtt tette 
le vitézi esküjét vitéz Saly Iván 
ezredes, vitézi székkapitány ke
zébe. 

Sikeres ügyvédi vizsga. 
Dr. Nagy Miklós, a múltban Ta
tán megjelent Komárom-iiszter-
gom Vármegye cimü hetilap 
hosszú időn át volt felelős szer
kesztője, április hó 22-én az egy
séges birói és ügyvédi vizsgát 
sikerrel letette. Volt kartár
sunk sikeréhez őszinte szívből 
gratulálunk. 

Uj levente körzetparancs
nok. Komáromba (észak) Cser
mák János főhadnagy helyébe 
Szalay Alajos zászlóst nevezték 
ki körzetparancsnoknak. Ugyan
ekkor Komáromban (Dél) a kör
zetparancsnoki teendőket Both 
István András főhadnagy vette 
ismét át. 

Névmagyarosítás. Schul-
theisz Rezső ny. takarékpénztári 
igazgató, gútai lakos és gyer
mekei családi nevüket belügymi
niszteri engedéllyel Sziklai-r a 
változtatták. 

Oltáregyesületi gyűlés. Az 
újvárosi Oltáregyesület vasárnap, 
június 8-án a litánia után gyű
lést tart. 

Halálozás. Mély részvéttel 
vettük a hirt , mely a közszere
tetben álló Hajagos családot érte 
Lintner Franciska f. hó 2 án be
következett elhunytával. A hosszú 
szenvedés után a megpihenés 
helyére költözött úrhölgy áldásos 
és tevékeny munkájával járult 
hozzá a komáromi Szociális 
Misszió Társulat eredményes jó
tékony munkájához. Elhunytát 
gyászolja szerető jó nővére özv. 
Hajagos Andorné szül. Lintner 
Mária, fivére Lintner Gyula, 
unoka öccsei Hajagos Pál , Béla, 
Andor és Ferenc és a kiterjedt 
rokonság. Temetése f. hó 4 én 
délután fél 4 órakor ment végbe 
az újvárosi temetőben nagy rész
vét mellett. 

31 -es bajtársi összejöve
tel, A volt 31-es m. kir . honv. 
gy. e. bajtársi köre június 7-én, 
szombaton este tartja szokásos 
havi összejövetelét a Vörös-fé\e 
vendéglőben. 

Országos Magyar Sajtó
kamara. 5|3.—1941. Az Orszá
gos Magyar Sajtókamara, hogy 
a háborús viszonyok folytán a 
lapkiadásra háruló rendkívüli 
nehézségeket némileg enyhítse, 
kénytelen volt egyes megtakarí
tási rendelkezéseket életbe lép
tetni, amelyek minden lapki
adóra nézve egyaránt kötelezőek. 
Ezek szerint a budapesti és v i 
déki sajtónak egyaránt megtil
totta tiszteletpéldányok adását, 
valamint eltiltotta a lapkiadókat 
bárminemű ajándékozás, pályá
zat és rejtvénymegfejtési jutalom, 
kedvezmény nyújtásától. Ezen 
tilalom kiterjed minden előfize-
tésgyüjtéssel foglalkozó vállalko
zásra is. Tudva, hogy az általá
nos anyagdrágulás, a hiányzó 
vasutszállitás helyett beállított 
autó, sinautó és repülőgépszál-
litás hatalmas tulkiadásai alig 
elviselhető terheket rónak a lap
kiadásra, az olvasóközönség b i 
zonyára megértéssel fogadja az 
Országos Magyar Sajtókamara 
kényszerű intézkedéseit. 

Június 22-én tartja Ko
máromban állattenyésztési 
vándorgyűlését az OMGE. Az 
OMGE a Kolozsvária tervezett 
állattenyésztési vándorgyűlést 
Komáromban tartja, amelyet a 
Csallóközben gazdagprogramu 
tanulmányi kirándulásokkal köt 
össze. Június 22-én lesz a g y ű 
lés a komáromi városháza nagy
termében s azon Rázgha Károly, 
a kisalföldi gazdakamara elnöke 
is tart nagy érdeklődéssel várt 
előadást a Kisalföld állattenyész
tésének fejlődéséről. A vándor
gyűlés programjára még vissza
térünk. 

Vasnapok Komáromban. 
?. hó 9., 10. és 11-én lesznek 
Komáromban a vasnapok. Az 
ország egyetemes érdeke kívánja 
meg, hogy a vasgyüjtés minél 
sikeresebb legyen. Ezért hazafias 
kötelessége minden polgárnak, 
hogy a birtokában lévő és hasz
nálaton kivül elfekvő vastárgyat, 
és bármilyen fémhulladékot és 
egyebekel adja át az arra illeté
kes gyűjtőknek, vagy a gyüjtőte-
lepre küldje be. A bejelentett 
nagyobb vasmennyiségért érte 
küld a fémgyüjtő megbízott, ami
kor is kis és nagy tételekben a 
legmagasabb napi áron veszik 
át a hulladék anyagokat. 

A Magántisztviselők és 
Alkalmazottak nyugdíjasai ré
szére, akiknél a nyugdijlevonás 
hatálytalanítása indokolt volt a 
belügyminisztérium ezen levoná
sokat segély címén folyósította. 
Most június 15 ig igazolni kell , 
hogy az illetőnek anyagi helyze
tében nem állott be oly változás 
amely a segély folyósítását fe
leslegessé tenné. Minden olyan 
nyugdíjasnak az O T I reá illeté
kes pénztáránál, de a Belügymi
niszterhez címzett beadványban 
kell kérelmeznie a segély kiuta
lását. Ezen kérvény az illető vá
ros, vagy község elöljáróságának 
oly záradékával látandó el, mely
ben ez igazolja, hogy az illető 
anyagi helyzete a multta szem
ben kedvezőbb nem lett. Kér
vényminta 30 fillér posta
bélyeg beküldése ellenében kap
ható a Felvidéki Magántisztvi
selők Szervező Bizottságánál Ri
maszombat, Forgách utca 12. 

Danieli a hindu maharad
zsák udvari bűvésze, a világ
hírű telepatikus csoda, aki a 
budapesti „Kamara varieté szín
ház" közönségét másfélhónapon 
keresztül ejtette csodába, szom
baton és vasárnap a „ T u r u l " 
szálló nagytermében tartja rend
kívüli érdekes és eddig még soha 
nem látott előadásait. Dánieli 
világon az egyetlen, aki az érin
tés nélküli telepátiát a legtöké
letesebben oldja meg. Százötven 
hindu fejedelem előtt mutatta be 
kivételes képességét. Illúzió szá
mai Ufferini zsánerüek, úgyhogy 
a szombat, vasárnapi előadás 
méltó sikerre számithat, amihez 
felhívjuk a közönség érdeklő
dését. 

A csépléssel kapcsolatban 
fontos kormányrendelet jelent 
meg. A rendelet az uj termés 
arányos szétosztását készíti elő. 
E célból előírja, hogy be kell 
jelenteni a gabonacséplésre al
kalmas vagy arra alkalmassá 
tehető minden cséplőgépet (te
hát azt is, amelyet a gazda sa
ját gabonájának cséplésére vagy 
bércséplésre használ). A bejelen
téseket a községi elöljáróságtól 
(polgármestertől) kapott nyom
tatványon június 8-ig kell meg
tenni a Közélelmezési Hivatalnak 
(Budapest, V., Nádor u. 27.) 
Ez az intézkedés a termelés fo
kozását és a termésnek minden
kire nézve igazságos elosztását 
célozzák. A gazda tehát az or
szág és a maga érdekeit szol
gálja, ha pontosan eleget tesz az 
előírásoknak. 

Talált tárgyak. A m. k ir . 
államrendőrség komáromi kapi
tányságához egy kopottas rövid 
kabátot és egy monogramos 
pénztárcát pénzzel, cukorjegy és 
egyéb aprósággal szolgáltattak 
be, mint talált tárgyat. Igazolt 
tulajdonos a rendőrkapitánysá
gon átvételért jelentkezzék. 

Betörés. Ismeretlen tette
sek a város legforgalmasabb ne
gyedében egy előkelő ügyvéd 
lakását törték fel a szép vasár
napi ünnepnapon és a kezük
ügyébe eső fehérnemű és más 
kisebb tárgyakat elemeltek. A 
kár jelentékeny. A betörés ügyé
ben a rendőrség a nyomozást 
megindította. 

1941. június 7. 

V a s ú t i k o r l á t o z á s o k . A 
M Á V . igazgatósága június 4-én, 
szerdán 0 órakor ismét változá
sokat léptetett életbe a személy
szállító vonatok menetrendjében. 
Egyelőre megszűnt a Budapest-
Keleti p. u. Hegyeshalom felé 8 
órakor induló és ide 9.33 óra
kor érkező, valamint ellenirány
ból Komáromból 21.06 (kakor 
induló gyorsvonatpár. Átmene
tileg ujabb személydíjszabási 
korlátozásokat is életbe léptet
tek. Közelebbi felviiágosiíásokat 
a vasútállomáson nyújtanak, s az 
állomásokon kifüggesztett hirdet
mények tájékoztatják a közön
séget. 

B e f ő z é s i c u k o r igénylését 
június 14-ig lehet a község elöl
járóságánál benyújtani. Valószínű, 
hogy a korai gyümölcsfélék be
érnek, mire a termesztők a cuk
rot megkapják. Ez azonban nem 
nagy baj, mert a gyümölcshust 
cukor nélkül ideiglenesen tartó
síthatjuk bensoesavas nátrium
mal, addig, amig sor kerülhet a 
cukros befőzésre. 

Komárom város mellett 
120 m a g y a r h o l d b i r t o k 

szabad k é z b ő l 

e l a d ó . 
Érdeklődők forduljanak levélben 
az uradalom központi irodájához 

grf. Gyürky Viktorné, 
Szöny. 

H á z h e l y e k 
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. 

Háziasszonyok figyelmébe! 

Ruhák m e g v é d é s é r e 

M o l y - z s á k 
k a p h a t ó : 

Czike Pál és Társai 
könyvkereskedésében K o m á r o m , 

Mussolini ut 23. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker D e z s ő 
könyvnyomdájában K o m á r o m , 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker D e z s ő . 


