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A magyar társadalom szervezete.
Elvitathatatlanul szomoru
tény, hogy a magyar faj
számos kiváló tulajdonsága,
ragyogó erénye mellett egy
nagy hibában szenved és ez
nem más, mint a szervezet
lenség.
Közhely ez már és szinte
unalomig emlegetett témája
az újságnak, a társaságoknak,
a munkásnak és polgárnak,
a szellem és a munka em
berének. Mégis szomorúan
kell lálnunk, hogy egységes
magyar társadalomszervezés,
egészséges közszellem mind
a mai napig csak jámbor
óhaj.
A bajpalástolások kora
lejárt.
Szörnyű történelmi v i 
harban menetel a nemzet.
Ki kell tehát mondani az
igazságot: itt az utolsó óra,
hogy a magyar társadalom
mindenegyes tagja kilépve
a klikkek, exkluzív társasá
gok, kártyás,
szivarfüstös
kaszinók világából, a ha
nyag és felelőtlen allűrök nem
törődöm renyheségéből, tel
jes mellel és egészséges uj
erővel vállalja azt a nagy
szerű mnnkát, mely az uj
népi közösség, az uj magyar
társadalmi rend megváltó
iránya felé mutat. Ki kell
tehát mondanunk a meztelen
igazságot: nem felelős ma
gyar, nem becsületes ma
gyar az, aki a feldübörgő uj
világ küszöbén
kicsinyes,
önző, egyéni érdekeit haj
hászva nem látja, nem akarja
látni, hogy itt egy uj világ
születik s ez az uj világ uj
embert, egész embert kivan,
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ki a közösségért él, dolgo
zik s akinek testvére min
den magyar s legelsősorban
a m u n k a magyarja! A tár
sadalmi különbségek falait
kell megdöngetnünk roppant
erővel s a tiszta ember min
den ósdi akadályt elsöprő
bátorságával, mert leomlott
falakon tul menetel az uj
Magyarország szine-virága,
a reményt fakaszt a szellem
tiszta embere, a munkások
ujvágyu roppant serege.
Engedjen fel a közöny,
tűnjön el az önzés, a gőg
a magyar telkekből és az a
sok szó, betű és beszéd
válijon tetté, mely össze
hozza,
eggyékovácsolja a
magyar
erőket.
Döb
benjen rá mindenki, hogy a
magyar paraszt, a magyar
munkás, szóval minden ma
gyar : t e s t v é r és nemzet
egyenrangú tagja.
A ránkjövő esztendő ta
lálja felkészülten a magyar
társadalmat egységesen, erő
sen, szervezetten.
Városunknak több nagymultu, de — sajnos — sokszor
zárkózott egyesületei nyissák
meg kapuikat a tömegek előtt.
Munkaprogrammjukba
ve
gyék fel első pontnak az uj
magyar társadalmi rend meg
szervezésének szent gondo
latát. Előadásaik, lende/.éseik során a magyar közös
ségi gondolat zászlóvivői
nek, ápolóinak adjanak mó
dot arra, hogy megtalálhas
sák kapcsolatukat az újvilág
varasának lázában élő ma
gyar tömegekkel. Kulturális,
gazdasági sikon erősítsük,

M e g b í z h a t ó minőségű árut
árusítunk
következetesen e g y s é g e s
áron
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Komárom, Mussolini-ut 23.
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Hirdetések díjszabás szerint.
Kéziratokat nem adunk vissza.

építsük sáncainkat és a szo
ciális megsegítést ne várjuk
tétlen tunyasággal csak a
kormányzat, a hivatalos for
mák részéről. A finn, a dán,
példa legyen fel világló jel
adás, útmutatás, hogy min
den munkát el lehet végezni
társadalmi uton is, minden
nehézséget legyőzhetünk hi
vatalos támogatás nélkül is
— mint ezt a Hanza példája
is bizonyítja, mely társa
dalmi szövetség az elnyomó

Két elsőrendű fontos kér
dést oldanak meg a közoktatás
terén Hóman Bálint kultuszmi
niszter legújabb rendeletei. Az
egyik a szórvány — magyarság
gyermekeinek népiskolai oktatá
sát, a másik pedig a nemzetiségi
anyanyelvű gyermekek iskolázta
tását rendezi.
Kimondja a rendelet egyike,
hogy a Magyarország területén
lakó olyan magyar anyanyelvű
iskolaköteles gyermeket, aki nem
magyar anyanyelvű környezetben
él, vagy magyar iskolában, vagy
vándortanító utján, vagy magyar
intcrnálusban,
vagy
magyar
anyanyelvű környezetben elhe
lyezve, keil iskoláztatni. Gon
doskodni kell tehát arról, hogy
ott, ahol sűrűbbek a szórványok,
internátusokat létesítsenek és a
nemzetiségi
iskolák keretében
magyar tagozatot állítsanak fel
s ahol ez nem lehetséges, ott
vándortanítók oktassanak.
A másik rendelet előírja,
hogy az u. n. vegyes rendszer
helyett már ebben az iskolai év
ben a teljes anyanyelvű oktatás
is életbe. Minden befolyástól
mentesen a nemzetiségű szülők
nek kell titkos szavazással el
dönteni, hogy milyen oktatási
rendszert kivannak, a nemzeti
ségi anyanyelvben való oktatás

HANGYA

l l - e s sz. ü z l e t é b e n

cseh államiság idején is k i 
tudta építeni a kisebbségi
magyar gazdasági élet erős,
biztos várrendszerét.
Álljon tehát mindég az
erős a gyenge mellett, az
erős, szervezett magyar tár
sadalma az egyes mellett, s
akkor az uj világ tisztább,
naposabb tájaira megbont
hatatlan egységben boldo
gan, erősen tömörül minden
magyar.

Az idegenajku nyelvterületek
uj népoktatási rendje.

Vásároljunk

a Felsődunántúli
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Komárom, Musselini-út 19.

hoz ragaszkodnak, vagy kíván
ják fenntartani a vegyes rendszert.
A második rendelet vár
megyénkből Agostyán, Alsógalla,
Baj, Felsőgalla, DunaszeHtmiklós,
Kecskéd, Környe, Szomor, Tar
ján, Várgesztes, Vértessomló és
Vértestolna felekezeti
iskoláit
érinti.
A magyar nemzet jövője
szempontjából felbecsülhetetlen
jelentőségű rendelet végrehajtá
sánál két szempontot kívánunk
vármegyénk
közönségének f i 
gyelmébe ajánlani.
Ne feledjük el,hogy kevesen
vagyunk. Nem szabad kockáz
tatunk, hogy csak egyetlen ma
gyar gyermek is elmerüljön ide
gen nyelvnek tengerében és ne
maradjon tökéletes, teljes értékű
magyar. Minden lelket meg kell
menteni a magyarság számára,
ha már a legszélsőbb határig
és a viszonyok józan megítélésé
vel, elmentünk méltányosságunk
kal, előzékenységünkkel odáig,
hogy nem kívánunk magyarosí
tani, nem kívánunk elhódítani a
magunk számára
nemzetiségi
nyelvterületekről. A nemzetiségek
között élő magyar gyermekek
mert ellenben, — hogy magya
rul tanulhassanak, — minden
áldozatot meg kell hozni.
Ám tanítsanak a nemzetiTagjainknak
vásárlási visszatérítést
adunk.
Legyen tagunk !
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(Jegyzetek a komáromi Erzsébet-hid hőskorából.)
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Ide menjen, ha
jó bútort akar.
ségi vidéken kizárólag az illető
nemzetiség anyanyelvén,
nem
mulaszthatjuk el hangsúlyozni,
hogy a léleknek akkor is és
mindenekfelett és megingathatatlanul hűnek, tökéletesen egysé
gesnek kell lenni a magyar állam
eszméhez. M i hisszük, hogy e té
ren nem lesz panaszra ok, tudjuk
és érezzük, hogy a nemzeti isko
láink szelleme azonos lesz Szent
István
birodalmának
nemzeti,
állami érdekeivel. Megingathatat
lan felfogásunk továbbá, hogy
az államnyelv elsajátítása min
denkinek saját maga iránt tar
tozó érdeke, ha községe, szűkebb
hazája határán tul is érvénye
sülni óhajt. Ezért kell a szü
lőknek lelkiismeretük
nagyon
gondos mérlegével gondoskodni
arról, hogy gyermekeik tanitását
hogyan irányítsák.
A két uj rendelet olyan ma
gas erkölcsi alapon áll, hogy azt
Európa és a müveit világ bárme
lyik kullurállama, amelyben nem
zetiségi lakosság is él, követendő
példaként állíthatja maga elé. Ma
gyarország újból megmutatta a
világnak, hogy
kulturhivatása
magaslatán áll s ezúttal ismét
olyasvalamit
alkotott,
amivel
megelőzte
Európa valamennyi
népét s amit, ha Trianon örö
kösei is magukévá tennének,
magyar gyermekek tízezrei époly
szabadon élhetnének népi kultú
rájuknak, mint a Magyarorszá
gon élő idegen anyanyelvű gyer
mekek.

Ránduljon

ki

Dunaalmásra.
Kénes strandfürdő Hőfoka 240 c .
Az

újonnan

épült

szállodában

folyóvíz.
Napi pansió.

Megszűnt
az elsötétítés.
A honvédelmi miniszter az
ujabb rendelkezése értelmében
augusztus 6-tól kezdve az o r 
szág nyugati felében — amely
hez Komárom is tartozik — meg
szüntette a magán világ itási kor
látozást.
A jármüvek is termé
szetesen teljes fénnyel közlekcdhedhetnek.
Esetleges légi-riadó alkal
mával azonban ismét életbelép
nek az elsötétitési rendelkezések,
és akkor teljesen le kell sötétí
teni minden fényforrást.
Négy

középiskolát

végzett i i u

tanoncnak

fizetéssel felvétetik.
Cim a kiadóban.

Térjünk át most már arra
a beharangozott bizonyos har
madik borvidékre : a kisigmándira.
Jól tudom, hogy szakértő
olvasóim nagyot néztek a múlt
kori klasszifikáción, melynek so
rán a vármegye déli felének bor
vidékei közé a kisigmándit is
beillesztettem. Borszakértő nem
igen hallott erről a különös bor
vidékről. Pedig van, helyesebben
volt ilyen. Csakhogy ennek az
u. n. borvidéknek egyedüli tu
lajdonosa, képviselője, egyedüli
lelke néhai való jó KolosváryLózert
Kálmán ur volt, Kisigmánd ura, kinek gyászos el
hunyta — oly sok minden má
son kívül — egyben a „kisigmándi borvidék" örökre való
gyászos elmultát is jelentette.
Az öregúr, ki ezelőtt mint
egy három esztendővel hunyt el
tragikus halállal, híres alakja
volt a régi Komárom várme
gyének, melynek minden arra
való ura csak mint „Kálmán
bácsit" tisztelte és becézte őt.
Jókai tollára méltó, régi vágású
ur volt, őseredeti, uri különc,
amellett híres vendéglátó gazda,
ki legényi allűrjeiből kilencven
éves koráig sem engedett egy
tapodtat sem.
Az 1849-es születésű öregúr
bizonyosan a régi monarkia leg
öregebb lovastisztje
v o l t : az
emeritált ulánustiszt kardja, csá
kója és ulánkája még a legutóbbi
időkben is ott lógott kisigmándi
rezidenciájában az előszoba fo
gasán. Érthető, hogy még a régi
osztrák-magyar világban is Ko
máromnak (a monarkia egyik
legnagyobb helyőrségének) egész
lovastisztikara
bálványozta az
öreg lovast: „der Kálmán bácsi",
ezt a nevet Komárom egész hely
őrsége fogalomként ismerte.
Lovasember volt, a ló sze
relmese egész életében. Kisig
mándi tuszkulánuma
telistele
volt a lovasversenyek trófeáival,
— nyolcvanadik évébe hajlóan
is még agarászatokon vett részt.
És a végső bucsu is a ló sze
relmesének, az öreg lovasem
bernek stílusos, gyönyörű bú
csúja v o l t : a kilencvenéves Kál
mán bácsi, kit ruganyos test
alkata, bámulatosan friss testi
és lelki kondíciója a százéves
korra predesztinált,
mondom,
kilencvenéves korában künn a
szántóföldeken egy újonnan vá
sárolt katonai remondát akart
betörni agarászcélra. A ló föl
borult, vele az öregúr is, a
mégoly szívós fizikum már a
szenvedett
belső
sérülésekkel
nem tudott megbirkózni s az
öreg lovas — fölényesen, büsz

kén — kilovagolt ebből az ár
nyékvilágból örökre.
A kisigmándi kúria a régi,
hires magyar vendéglátásnak ta
lán utolsó Mohikánja volt a vár
megyében. Az uri tisztelők —
hölgyek és urak — serege sok
szor alig fért be a rezidencia
öreg szobáiba, de akárhányan
voltakjs, mindegyik vendég különkülön maga mögött érezhette a
páratlanul figyelmes öreg házi
gazda
fáradhatatlanul
szives
gondoskodását.
A Lucullusoknak való cso
dás menü az elmaradhatatlan
bárányfarok-levessel
kezdődött (a
fiatalabb generáció ezt a gastronómiai remeket már alig ismeri:
Istenem, a mai világban!) és
amidőn behozták külön tálakon
a ropogósra pirított rengeteg
bárányfarkot: az öregúr el nem
mulasztotta elmesélni, hogy egy
szer, valamikor régen egy világ
szép asszony-vendége a renge
teg bárányfarok láttára meg
kérdezte :
— Kinő ezeknek a szegény
állatoknak mégegyszer a farkuk?
Hát ez a háztáj jelentette
azt a „kisigmándi borvidéket",
melyet ez a szerény monográfia
emlitetlenül semmiképen
nem
hagyhatott. Az öregúr kisigmándi
dominiumának legféltettebb része
volt mindig a néhány holdnyi
szőllő, ennek különféle fajú termesztményeivel traktálta sorjában
az ő kedves vendégeit; az ebéd
— vagy vacsora — vége felé
aztán megjelent egy valóban kü
lönös, tüzes, zamatos ital, melyet
az öregúr nagy korsóból szemé
lyesen
prezentált
köröskörül
mindenüvé. Ez volt az az ital,
amire a jó Kálmán bácsi kiadta
a szentenciát: ez a legjobb kis
igmándi, ilyen nincs több sen
kinek a megyében, — ez volt az
az ital, melyre a szakértő bor
isszák meggyőződéssel rámondták :
— E
mellett maradunk,
Kálmán bácsi . . .
Csak a beavatottak tudták,
hogy a fönltisztelt „jóféle kisig
mándi" felerészben ugyancsak
jóféle, jégbehütött pezsgővel volt
suttyomban feltöltve; persze hogy
nem volt ilyen itala senkinek a
vármegyében . . .
Amikor József főherceg vagy
tiz évvel ezelőtt a komárom
jobbparti hősi emlékművet fel
avatta (tudjuk, hogy az ország
hősi emlékszobrainak több mint
kilencven százalékát a főherceg
lelkes részvételével avatták fel),
a komáromi restóban tartott fé
nyes diszebéden, ahogy az italra
került a sor, a mi kedves Kál
mán bátyánk — honnan, honnan

sem — egyszerre csak előhúzott
egy vékonynyaku üveget, oda
tette a királyi herceg elé, mond
ván :
— Ezt igya a tönség, ezt
a jóféle kisigmándit, többet ér
ez minden másnál.
A „fönség" aztán bizony
szemmellátható deliciával fogyasz
totta a jóféle kisigmándit, nem
is sejtvén, hogy annak zamatához
nem csupán a kisigmándi tőkék
nek, de a Törley-gyár művésze
tének is volt némi köze . . .
•
A felejthetetlen, kedves
Kálmán bácsi, az ő imádásig
szeretett régi
Komárom
vár
megyéjének öreg bajnoka ve
lünk, fiatalabbakkal együtt vál
tig bizakodott abban, hogy át
jut ő még a hidon „ p r o k á z "
nélkül is, cseh engedelem nélkül
is a vármegye másik felébe.
— Lóháton fogok a hidon
át először bevonulni
Komá
romba, — mondogatta. (Az öreg,
vérbeli lovasember ennél na
gyobb megtiszteltetését a diszes
alkalomnak el sem képzelte.)
Sajnos nem igy lett. A
lovas-végzet — csak néhány hét
tel a tervezett bevonulás előtt —
másképp intézkedett. De nemes,
legényes, joviális szellemalakja
ott volt azért a bevonulók kö
zött s ahogy hozzá dukált: szel
lemparipán suhant át a hidon,
szabadon, függetlenül, — „cseh
engedelem" nélkül.
A vármegye lankáin pedig
mindenütt, ahol napsugár érleli
a szőllőfürtöket,
s mindazok,
akik értékelői és méltányolói a
nemes nedűnek s a nemes ér
zelmeknek, meghatott, szives em
lékezéssel emlékeznek a kisig
mándi borvidék egyetlen gaz
dájára, a „jóféle kisigmándi"
egyetlen u r á r a : néhai való jó
Kolosváry Kálmán úrra.

Tomanóczy József

dr.

T U R U L
FILMSZÍNHÁZ
K o m á r o m , Kun Miklós-u.
Telefon 470.
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Augusztus 9 - é n , szombaton
4, 1 27 és 1 ;2Q órakor
augusztus 10-én, vasárnap
2 / 4 , l 27 és 129 órakor
aug. 11-én hétfőn L27 és 129-kor
Csak 16 éven felülieknek

Tóparti látomás
UFA

hiradó.

Szombaton a 4 és vasárnap a
2 órai előadás olcsó helyárral.
Aug. 13-án, szerdán és 14-én,
csütörtökön L27 és 1|29 órakor
Aug. 15-én pénteken
2, 4, l 27 és i|29 órakor

Dél csillaga
Egy titokzatos asszony kalandjai.
Magyar hiradó.

Abraktakarmány-eladás

A gazda-társadalom

tételekben.

fontos tudnivalói.
A kormány az idők igénye
ihez alkalmazkodva ujabb és
ujabb rendeleteket ad k i , hogy
a háborüs gazdálkodás okozta
nehezebb életviszonyok között
is rendezze a magyar tömegek
érvényesülését, boldogulását. Az
ujabb kormányrendeletekből k i 
vonatosan közlünk néhányat, me
lyek a magyar gazdatársadalmat
elsősorban érintik.
A gabona felesleg Jelajánlása.

_

Az 1941—42. évi gabonaés lisztforgalom szabályozásáról
szóló rendeletet — melynek ér
telmében a termelőknek a ga
bona-termésüket október 31 ig
megvételre fel kell ajánlani a
Hombárnak, illetve bizományosai
nak — kormány oda módosította,
hogy a gabonafeleslegnek egy
harmadrészét legkésőbb augusz
tus 15-ig fel kell ajánlani ga
bonavásárlásra. A rendelet súlyos
büntető szankciókat tartalmaz.
A jelesek

gabonatermése.

A haszonbérleteknél a bérlő
csak annyi gabonát adhat ki
természetben
a
bérbeadónak,
amennyi a bérbeadó részére a
házi, vagy gazdasági szükségle
tekre feltétlenül szükséges. A
feles bérbevevő ezzel szemben
a feles bérbeadónak a termésnek
szerződés szerint megillető ré
szét teljes egészében köteles k i 
adni. Ha a felezés már kicsépelt
gabonából történik, akkor a csép
lést a feles bérbevevő végezteti.
Ha a felezés keresztekben tör
ténik ugy mindkettő külön-külön
csépeltet.
A mezőgazdasági

munkások

kenyér-gabonavásárlása.
Az olyan mezőgazdasági
munkás, aki a múltban gaboná
ért végzett munkát az idén nem
kereste meg a szükséges gabo
namennyiséget, kivételesen vá
sárolhat kenyérgabonát. Indokolt
esetben (főkép a szőlőterülete
ken) a községi elöljáróság (pol
gármester) igazolványt állit ki
részére. Az igazolvány alapján
legkésőbb ez év október 31-ig
beszerezheti a szükséges gabo
namennyiséget a
legközelebbi
Hombár-bizományosnál, vagy a
termelőnél, (hz utóbbi esetben
is fel kell ajánlani a gabonát a
Hombárnak, egyben pedig je
lentendő az igényjogosult mun
kás vásárlási szándéka.)
Hogyan szerezheti be a

kis

kisgazda

abraktakarmány-szükségletét.
Az olyan ötven kat. hold
nál kisebb gazda, akinek — fő
leg elemi kar miatt — nem ter
melt árpája, vagy zabja és arra
állatainak takarmányozása végett
elengedhetetlenül szüksége van,
legfeljebb száz kg. árpának vagy
zabnak a beszerzését a községi
elöljáróságtól (polgármester) kér
heti és ez legkésőbb folyó évi
október hó 31-ig a gazdát a be
szerzéshez szükséges megfelelő
igazolvánnyal látja el. Az iga
zolványra adja ki a Hombár
vagy bizományosa az abrakta
karmányt. Gazda-gazdától
köz
vetlenül nem vásárolhat
gabonát.

(Baromjitartók
jigyelmébe.)
Egyes községekben, de méginkább a városokban, vannak olyan
egyének, akiknek szántóföld-te
rületük nincsen, ellenben tarta
nak fuvaroslovat, néhány darab
baromfit, galambot, házinyulat
stb. Ezeknek az árpa, vagy zab
szükségletének kielégítése végett
a közellátási kormánybiztos fog
megfelelő kiutalásig keretet adni,
A szétosztás szabályait a közel
látási kormánybiztos fogja meg
állapítani.

HÍREK.
A magyar név.
Egy kézlegyintéssel a napirendretérök legtöbbször
azzal
intézik el a magyar név érdeké
ben indított mozgalmat, hogy
idegen hangzású nevekkel is le
het valaki nagyon jó magyar és
a név miatt magyarság szem
pontjából senki ellen kifogást
emelni nem lehet.
Ez igaz is ! Nem is vonja
senki kétségbe sok idegenhóngzásu névtulajdonosnak magyar
ságát.
M é g i s ! — Most, amikor nap
nap után találkozunk esetekkel,
hogy egyesek és családok megmagyarositott nevüket visszaváltoz atják eredeti idegenhangzásu
családi nevükre, rosszul esik a
közönnyel
találkoznunk, hogy
vannak tősgyökeres magyar em
berek, családok, akik magyaros
családnevük mellett is előszere
tettel használnak idegen, rossz
magyarságú, elmásitott alakban
becéző keresztneveket. Előttünk
fekszenek névsorok,
amelyek
hemzsegnek idegen keresztnevek
áradatától, mint például Viktor
Győző helyett,
Rudolf Rezső
helyett, Gusztáv Ágoston helyett,
Elza vagy Aliz Erzsébet helyett,
Adél Etelka helyett, Sarolta Sári
helyett, Marianna Mária helye
sebben Mariska helyett és igy
tovább.
Nem harmad- vagy negyed
rendű kérdés a magyaros névre
való áttérés. Most, a nemzet
újjászületése idején, a nemzeti
és népmozgalmak forgatagában
erre is gondolni kell, mint gon
dolnak és gondot fordítanak rá
más népek és nemzetek is. Bele
kell vésni a nemzet tízparancso
latának kőtáblájába, bele kell i k 
tatni a magyar vér öntudatába a
lelkiismeretébresztő szavakat: a
magyar névkincsből válogassunk
neveket
magunknak, gyerme
keinknek s magyarosan használ
juk a keresztnevünket.
Tegyük nevükkel is ma
gyarabbá, nemzetibbé,
hitvallóbbá a magyar közéletet!

Uj egyházmegyei tanfel
ügyelő. A győri püspök dr.
Zágon
József püspöki titkárt
eddigi tisztségeinek érintetlenül
hagyása mellett
egyházmegyei
tanfelügyelővé nevezte k i .
Kinevezés. A kormányzó
az igazságügyi miniszter előter
jesztésére dr. Németh Zsigmond
komáromi kir. törvényszéki ta
nácselnököt a győri kir. itélőtálához biróvá nevezte k i .

WM

1 Szép egészséges fogai 1
lesznek, ha napi fogápolásához ODOL
FOGPÉP-ei használ.

% tubus ára P 1.15
i/
/2

»

Hombár
főbizományosi
megbízatás. A
kereskedelmi
hivatal most közli az 1941-42
évre
kijelölt
főbizományosok
első névsorát. Az első kijelölé
sek sorában a malmok közül
kapott megbízást Komáromból
Tárnok András Hengermalom Rt.
A Közjóléti és Gazdasági
Szövetkezet rendkívüli köz
gyűlése. A Komárom várme
gyei és Közjóléti és Gazgasági
Szövetkezet f. év augusztus hó
11-én, hétfőn d. e. 11 órakor
Komáromban, a vármegyeháza
kistermében rendkívüli közgyű
lést tart. A rendkívüli közgyűlés
tárgya alapszabály módosítás.
Kedden és pénteken ti
los a juhhús. A közellátási m i 
niszteri rendelet jelent meg, hogy
kedden és pénteken juhhúst, j u h huskészitményeket nyers, elké
szített vagy bármely módon tar
tósított állapotban a fogyasztók
részére árusítani, vagy forga
lomba hozni, illetve vendéglátó
ipari üzemekben kiszolgáltatni
tilos.
i\ postaigazgatóságtól kell
kérni a rádiókereskedői en
gedélyeket. A kereskedelem- és
közlekedésügyi miniszter hatályon
kivül helyezte a 78 135—1930.
K. M . sz. rendeletnek azt az i n 
tézkedést, hogy rádióvevő készü
lékeknek és ezek alkatrészeinek
iparszerü előállítására, javítására,
illetőleg ezek forgalombahozatalára vonatkozó engedélyt a te
lephely szerint illetékes kézbe
sítő postahivatal adja meg. A
miniszter egyidejűleg a területi
leg illetékes
postaigazgatóság
hatáskörébe utalta az engedélyek
kiállítását.
Termeljünk több repcét.
Különleges felszerelés nem kell
a repcetermeléshez, termeljünk
hát jól kifizetődő repcét. Nem
csak saját
hasznunkat látjuk
benne, hanem az ország, a hon
védség érdekeit is elősegítjük a
repcetermeléssel. Az őszi buza
legkitűnőbb előveteménye a repce,
érdemes vele foglalkozni.

»
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A japán nagykövet vár
megyénkben. HirosiOsima
ber
lini japán nagykövet feleségével
és a berlini japán nagykövet
ség néhány tagjával az elmúlt
héten autóval Komáromot érintve
Bábolnára ment, ahol az állami
méntelepet tekintette meg. Bábol
náról Budapestre autóztak.
Beszüntették az „ E " e n 
gedélyek további kiadását. A
gépjármüveknek a közúti forga
lomhoz előirt engedélyek ( „ E " )
száma betelt, további „ E " enge
délyek kiadását csak egészen
rendkívüli méltánylást
igénylő
esetektől
eltekintve,
beszün
tették.
Egyben az érdekeitek
tudomására adja a tárcaközi b i 
zottság, hogy mindazok az ed
dig benyújtott kérelmek, ame
lyek kedvező elintézéséről a ké
relmezők eddig még nem kaptak
értesítést, elutasitottaknak tekin
tendők. A felek az elutasításról
külön értesítést nem kapnak és
az elutasított kérvények irattárba
helyeztetnek.
Felhívás a repülőtisztikar
kiegészítésére. A légierők fo
kozott jelentősége szükségessé
teszi a légierők csapattiszti állo
mányának sürgős kiegészítését.
Ennek érdekében felhívom az
összes fegyvernemekhez tartozó
tartatékos (nős és nőtlen) tiszte
ket és tisztjelölteket (zászlósok,
vagy tiszti vizsgát tett kaipaszományosok), hogy a légierők
höz a földi szolgálatban való
alkalmazása végett átvételre sür
gősen jelentkezzenek. Tekintetbe
jönnek ar 1911. és ennél később
születetlek, kivételesen a külö
nösen alkalmas 1906 és később
születettek. Ennél idősebbek ne
pályázzanak. Az Írásbeli kérel
meket
illetékes
csapatteslparancsnokság után a honvédelmi
miniszterhez kell szeptember hó
15 ig benyújtani.
Balesetek
kévehordás
közben. Bartek András alsópéii
gazdaiegény kévét hordott kocsi
ján, miközben egyik kéve meg
lazult, mire a lovak közé eset;.

A lovak megvadultak, a kocsit
elragadták és a legény olyan
szerenycsétlenül esett le, hogy a
kocsi keresztülment rajta. Súlyos
állapotban szállították kórházba.
Sajnos késő volt már a segítség,
belehalt sérüléseibe. — Gasparek
János nagysalléi legény ugyan
csak kévehordás közben esett le
kocsijáról és súlyosan sérülten
szállították kórházba.
Gyenge lesz az idei bor
t e r m é s . Bár helyenként a szőlő
igen szép termést mutat, orszá
gos viszonylatban ezidén is csak
nagyon gyenge termésre van k i 
látás. A vízállások miatt kipusz
tult vagy annak következtében a
termésből kiesett szőlőterületek
hiánya, továbbá a nedves időjá
rás miatt fejlődésükben vissza
esett szőlők termése ezidén is
hiányozni fog. Ezzel szemben a
külföld érdeklődése a magyar
borok iránt változatlanul élénk.
B l o c k n e r J. h i r d e t ő i r o d a
B u d a p e s t . 50 esztendeje műkö
dik a cég a magyar reklám
szolgálatában. SZÍVÓS kitartással
nagy szorgalommal teremtettek
meg és fejlesztették a szakmát.
A szerény keretek kibővültek : a
hirdetésekből céltudatos reklám,
erőteljes propaganda lett. A sajtó
mellett szerepet kapott a plakát,
a film, a fény, a hang. Fejlődött
a szakma, fejlődött, tökéletese
dett a reklámservice technikája
is. 50 rövid esztendő ebben a
szakmában sokszorosan fokozott
lendületet és eredményt jelent.
Az ipari és kereskedelmi vezetők,
de a nagyközönség széles réte
gei is, ismerik és elismerik a
Blockner J. iroda szolidságát, r u 
galmas készségét és teljesítő
képességét. Hittel és töretlen
munkakedvvel folytatja tovább is
útját a magyar publicitás szol
gálatában.
Halálraégett egy kisleány
Perbetén. Lebó
Ferenc Irén
nevü 15 éves diáklánya kátrányos kezét petróleummal mosta
le. Közben azonban véletlenül
leöntötte ruháját is. Mikor a
tűzhelyhez ment, egy szikrától
ruhája lángot fogott. A kislány
égő fáklyaként szaladt ki az ud
varra, ahol a kutmelletti vizes
kádba dobta magát. De már ez
sem segített rajta, mert kórkázba
szállítása után borzalmas kinok
között halt meg. Nagy részvét
mellett temették el.
Az iskolákban magyaros
ruhát viseljenek. A tankerületi
kir. főigazgatóságok felhívták az
iskolák figyelmét arra, hogy a
magyaros ruha népszerűsítése ér
dekében indítsanak mozgalmat.
A formaruha minden iskolában
kötelező lesz és ez a ruha csak
magyaros ruha lehet. Úgyszintén
aziránt is megkereste a főigaz
gatóság az illetékeseket, hogy
elsősorban a tanári testületek
járjanak elől jó példával s fekete,
magyaros ruhában
jelenjenek
meg az ünnepségeken.
Érettségivel is lehet menni
tanítóképzőbe. A
kultuszmi
niszter legújabb rendelete értel
mében az a tanuló, akinek fiu
vagy leányközépiskolai érettségi
bizonyítványa van, tanulmányait
a tanitóképzőintézet ötödik osz
tályában szabályszerűen folytat
hatja. Előzőleg azonban az I—IV.
osztály anyagából különbözeti
vizsgát kell tennie. Bővebb felfelvilágositást a tanitóképzőintézetek igazgatóságai adnak.

Uj

rendfokozati

a honvédségnél
és a csendörségnél.
A m. kir. honvédség és
csendőrséghez tartozó egyének
állománycsoportja és rendfoko
zata tárgyában ujabb szabályo
zás történt.
A gyalogsági, lovassági és
tüzérségi táborszernagyoknál (3
csillagos tábornokok) rendfoko
zati elnevezés helyett a vezér
ezredes elnevezést rendszeresitik.
Visszaállították a tábornok (1
csillagos tábornok) helyett a
régi honvéd vezérőnagy rend
fokozati megjelölést.
Az orvosok,
mérnökök,
hadbiztosok, állatorvosok, ha
sonlóképpen, mint oddig a hadbirák, állománycsoportjuk meg
nevezésében tiszti rendfokozati
elnevezést nyertek. így például
oivosezredes, mérnökaiezredes,
hadbiztoséi rnagy, állatorvosszá
zados, szertárifőhadnagy stb.
Az uj rendfokozati elneve
zések vonatkoznak a nyugállományuakra is.
Megszüntették az altiszt fo
galmát és a honvédegyének ré
szére őrmestertől alhadnagyig
bezárólag a sokkal találóbb tiszt
helyettes elnevezést adták. Az
eddigi tiszthelyettesek főtörzsőr
mester elnevezést nyertek.
A rendfokozat nélküli egyé
nek, tekintet nélküli fegyverne
mükre, a
honvéd elnevezést
kapták.

Hogyan

SPORT.

elnevezések

K A C - É S E 0:3 (0:1) A*
elmúlt vasárnap barátságos mér
kőzésen látta vendégül a KAC
az Érsekújvári SE csapatát. Az
NB I I . oszt.-ba most bekerülő
érsekújvári cs;ipat sem mutatott
formát, a KAC
meg egyenesen
rossz volt. Az érsekújvári csa
patból kilátszott, hogy a fegye
lem igen laza, mert barátságos
mérkőzésen szokatlan, hogy já
tékost kiállítsanak. Mit csinálnak,
ha pontokért megy a küzdelem?
A mérkőzést a KAC újváros; pá
lyáján tartották meg.
H o l d e r i k és Ferenci i n 
dul
Komáromból
a vidéki
ö k ö l v í v ó b a j n o k s á g o k o n . Bu
dapesten augusztus ls-án tart
ják meg az országos vidéki ököl
vívó bajnokságokat, amelyekre
Komáromból a két nagyszerű
levente ökölvívó: Holderik és
Ferenci utaznak le Budapestre.
Reméljük, hogy továbbra is meg
becsülést szereznek jó szerep
lésükkel Komáromnak.
Megnyiit a
honvédség
é s leventék k ö z ö s sportpá
l y á j a . Az öregvár melletti sport
telep teljes átalakítás után va
sárnap nyiit meg. A sportpályát
a leventék használják és minden
vasárnap
sportversenyeket és
futballméiközeseket
rendeznek.
Belépődíj nincs, csak önkéntes
adományokból tartják fenn a
pályát. A mérkőzésen honvéd
sportalakulatok mellett a déli és
északi leventék csapatai, vala
mint a környező leventeegyesiiletek csapatai szerepelnek.
Komárom tlij. szab. kir. város
polgármesterétől.

lehet

15.613:1941.

csomagot és pénzt kül
deni

tábori

postán ?

A postahivatalok
néhány
nap óta csomagot és pénzt is
felvesznek táboripcsta számú cí
mekre. A tábori póstaszámmal
rendelkező címzetteknek olyan
csomagot lehet küldeni, amely
nek súlya nem haladja meg az
öt kilogramot. Romlandó anya
got nem ajánlatos a csomagba
tenni, mert 4—5 napba is bele
telik, míg a csomag a kitűnően
mozgó illetékes
csapattesthez
eljut.
A pénzküldeményekre vo
natkozóan az a szabály, hogy
csak kisebb összegek adhatók
fel. A postahivatalok legfeljebb
10 pengős utalványok továbbítá
sát vállalják.
Figyelmeztetni kell továbbá
mindenkit arra, hogy m a g á n k ö z 
leményeket a

Tárgy : Pályázati fel
hívás a „Gróf Klcbelsberg Kunó" ö s z 
töndíjra.

csomagba

ne te

gyenek é s a feladóvevényre se
írjanak. Csomagokat külön kap
ható tábori postai szállítólevéllel
lehet feladni, pénzt pedig a ren
des pénzutalvánnyal. „A feladó
magánközleményei" rovatba sem
mit sem szabad írni s a hátla
pon újra meg kell adni a cím
zett nevét és pontos cimét.
A posta, jelenleg a tábori
posta szállítólevelet 1 fillérért, a
postai utalványürlapot 2 fillérért
adja, csomagszállitásért 30 fillért,
utalványért pedig 20 fillért szá
mit fel. Szó van arról is, hogy a
csomagszállítás és a pénzutalás
is ép ugy legyen, portómentes
mini a tábori levelezőlap.

Pályázati hirdetmény.
Komárom Ülj. szab. kir. város
(jobbpart) képviselőtestületének 1640|
1927. számú határozatával alapitett 1
drb.
400 pengős „Gróf Klebelsberg
Kunó" iskolai ösztöndíjra pályázatot
hirdetek. A 400 pengős ösztöndíjra
főiskolai, egyetemi hallgatók és szi
gorlók pályázhatnak.
A mai súlyos gazdasági viszo
nyokra való tekintettel fentartom ma
gamnak azt a jogot, hogy az ösztön
dijat esetleg több hallgató között el
osztva adom ki.
Felhívom mindazokat a jeles és
jó előmenetelii komáromi lakos főisko
lai hallgatókat, akik az ösztöndíjban
részesülni óhajtanak, hogy szigorlati
bizonyítvánnyal vagy leckekönyvvel fel
szerelt kérvényüket l e g k é s ő b b 1941.
évi augusztus hó 23. n a p j á n déli 12
ó r á j á i g h o z z á m n y ú j t s á k b e , mert
a később beérkezett kérelmeket figye
lembe venni nem fogom.
Komárom, J941. augusztus 8.

Alapy G á s p á r s. k.
m. kir. kományfőtanácsos,
polgármester.

Házhelyek

az uj kat. templom körül
előnyös fizetési feltételek
mellett jutányos áron

eladók.
Érdeklődni lehet

a

Komárommegvei Hitelbank
Rt-nál
Komárom, Baross-u. 7. sz.

Kereskedelmit végzeit hölgy, ki a
g y o r s - és g é p i r á s , könyvitel
és l e v e l e z é s b e n teljesen perfekt,
a z o n n a l r a állást keres.
Cini a kiadóhivatalban.
Pk. 4952 1941. sz.

Árverési

194! vght. 253 sz.

hirdehnény.

Dr.
Kőváry József
komáromi
ügyvéd által képviselt Mihalics József
cs tsa javára egy végrehajtást szenvedő
ellen 24.1 P. tőke cs több követelés
járuléka: erejéig a komáromi kir. j á 
rásbíróság 1940 évi 48 ti számú vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás
folytán végrehajtást szenvedőtől 1941.
évi június hó 28-án lefoglalt 1350 H
becsült ingóságokra a fenti kir. járás
bíróság fent sz. végzésével az árverés
elrendeltetvén, annak az 1908. évi X L I .
t -c. 20. §-a alapján a fent megnevezett
s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem
tűnő más foglaltatok javára is az árverés
tnegtait.isát elrendelem, de esak arra
az esetre, ha kielégítési joguk HÍJ is
fennáll es na ellenük halasztó hatályú
igénykereset folyamatban nincs, végr.
szenvedő lakásán, üzletében Komáromszentpéter, Gyulamajor leendő megtar
tására határidőül

1941. évi aug.

hó 19-én d. u. 3

órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefogalt bútorok, 1 tejes kanna, tizedes
mérleg, 8ó zsák, elevátor, 2 ökör s
egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő
nek készpénzfizetés mellett, esetleg
becsáron alul is el fogom adni. Azon
ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási
ára egyezer pengőn felül van, az
5.6I0J931 M. E . számú rendelet értel
mében csak azok árverezhetnek, akik
a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpén
zül leteszik.
Ógyalla, 1941. évi július hó 19-én.

Porcsalmy Miklós
P. H.
Pk.

kir. bir.

16289 1941. sz.

végrehajtó.

380:1941. vgh. s z .

Árverési h i r d e t m é n y .
Dr. Kőváry József komarom-ó
városi ügyvéd által képviselt Mihalics
József és Fekete László javára egy
komarom-óvárosi lakos ellen 243 P.
tőke és több követelés és járulékai
erejéig a komarom-óvárosi kir. járás
bíróság 1940. évi 4890. számú végzé
sével elrendelt kielégítési végrehajtás
folytán végrehajtást szenvedőtől 1941.
eví június hó 3J-án lefoglalt 4590 pen
gőre becsült ingóságokra a fenti kir.
járásbíróság 1928911941. számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén, annak
az 1908. évi X L I . tc. 20. §-a alapján az
alább megnevezett s a foglalási jkönyvböl 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 ha
lasztó hatályú igénykereset folyamatba
nincs, végrehajtást szenvedő lakásán,
üzletében Komárom-óváros, Királypüs
pök-utca 11. szám alatt leendő megtar
tására határidőül 1941. évi a u g u s z t u s
hó 19. n a p j á n a k délelőtt 11 ó r á j a
tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt
bútorok, autó, varrógép, szőnyegek,
csillár, írógép és egyéb ingóságokat a
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés e l 
lenében
esetleg becsáron alul is —
de a kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabban nem — el fogom adni, még
akkor is, ha a bejelentő a helyszínen
nem jellennek meg, ha csak ellenkező
kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon
ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási
ára egyezer pengőn felül van,
az
5.610J931 M. E . számú rendelet értel
mében csak azok árverezhetnek, akik
a kikiáltásiár egytizedrészét bánatpén
zül leteszik.
Komárom, 1941. évi július 17.

Biró Kálmán
(P. H.)
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