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Megjelenik minden szombaton. 

Felelős s z e r k e s z t ő : 

PATHÓ G Y U L A 

Az országépitő király. 
Első Szent Istvánnak, az 

apostoli király magasztos 
emlékének hódol őszinte l e l 
kesedéssel minden magyar 
augusztus 20-án. O r s z á g 
szerte száll a régi magyar 
imádság az egek felé s k ö 
nyörögve, dicsérve, kese
regve István királyt, az első 
magyart keressük, aki a mag
vetéssel, rendületlen akarat
tal országot épített, hitet, 
birodalmat, koronát szerzett 
nemzetének. 

Apostoli munkálkodása, 
alapításai, müv.ei, ma is é l 
nek. Magasztos alakja az 
örök magyar halhatatlanság 
s-zimboluma, az egyetemes 
magyar gondolat, a korszerű 
haladás, az államalkotó erő 
örök jelképe. 

M a , amikor világszerte 
dúl a világnézetek harca, 
amikor a nemzeti gondolat 
annyi véres csatatéren vivja 
harcát a vörös istentelen
séggel , kétszeresen, sokszo
rosan nagy kincsünk nekünk 
az országépitő apostoli Szent 
István, akiben talán legtö
kéletesebben, egyesült a 
keresztény és nemzet' ál lam
nak ideálja, a mai időkben 
annyit hangoztatott két esz
me : a nemzetállam, a ke-
reszténymüvelődés jellem
vonásai . 

A lelkek mai zűrzava
rában az apostoli szent k i 
rályt keressük, hogy vele 
próbáljuk rendezni össze
gabalyodott ügyeinket. Hol 
vagy Te Szent K i r á l y ? Hol 
vagy István K i r á l y ? — aki 
minden kincsedet, tekinté
lyedet, erődet, bölcsessége-

det, életedet Magyarország
nak szentelted, ojszágodat 
Boldog Asszony Anyánknak 
ajánlottad fel. 

A\ mai kor fojtogató, 
romlott levegőjében Szent 
István rendületlen hitét nem 
nélkülözhetjük. Keressük a z 
ö lelkét, hogy a vallásos 
hazafiasság fáklyája ki ne 
aludjék körülöttünk, bennünk 
örök mécsesként égjen, v i 
lágítson 

A z ünnepnapon a múltból 
merítünk erőt, bizodalmat, 
hogy ne csüggedjünk, hanem 
ernyedetlen szorgalommal, 
vasenergiával folytassuk az 
országépités nagy munkáját, 
mit Szent István örökségül 

ránk hagyott. Szent István 
Királyunk indította el a ma
gyarságot rendeltetése útjára, 
az országépitő király, a 
szentistváni lélek alkotta meg 
a magyar nemzeti államot, 
a magyar keresztény egy
házat, a magyar hadsereget, 
bíróságot, varmegyét, ál lam
fenntartó, szociális és k u l -
tiuális intézmények alapját. 

Szent István szelleme 
megmaradt minden magyar 
lélekben. Ez a szellem, ez 
az eszme ma is él, ezt a 
sz<.'!lemet, •". :*nét idézzük 
az évfordulón. Ez a szellem, 
ez az eszme fennmaradásunk 
titka, egy jobb, tisztultabb 
jövő záloga. 

A második milliárdos kormányprogram 

a mezőgazdaság fejlesztésére. 
Boldogult Darányi Kálmán 

miniszterelnök jelentette be az 
első egymilliárdos kormányprog
ramot. Ez a program elsősorban a 
honvédelem megszervezésére, 
korszerű fejlesztésére szánta az 
előirányzott összeg tekintélyesebb 
részét s csak azután engedett a 
mezőgazdaság, az ipar és keres
kedelem, a kultúra és más cé
lokra is áldozni a nemzeti va
gyonból. Életdöntő fontosságú 
volt ez a milliárdos kormányprog
ram és kellő időben jött, mert a 
népek nagy csatájának küszöbén 
érkezett. Ennek l milliárdos 
programnak nagy része van, 
hogy pompás hadseregünk világ
szerte elismert hősiességgel állji 
meg ma helyét s a világ legelső 
hadserege, a német hadsereg 
mellett méltó helyet foglal el a 
most folyó ádáz harcokban. En
nek az egymilliárdos program
nak megvalósításával sikerült 
csak azt az örvendetes külpoli -
tikai eredményt elérni, hogy or
szágunk földben és lakosságban 
gyarapodott. Ha elkésik a milliár

dos program, I n a nemzet nem 
nyitotta volna meg erejének forrá
sait, ez végzet lett volna Magyar
országra. 

Érezzük, tudjuk, hogy a né
pek és nemzetek nagy csatáját 
azonban nem kizárólag a fegy
verek fogják eldönteni. Mindjob
ban nyilvánvalóvá válik, hogy az 
egymással szemben álló világ
hatalmasságok gazdasági ereje 
egyenrangú döntő befolyást fog 
gyakorolni a végső kimenetelre. 
A félő csak az, hogy a nemze
tek gazdasági küzdelme sokkal 
tovább fog tartani, mint a fegy
verek harca, mely előbb vagy 
utóbb befejeződik. 

Ebben a második, a vérte
len világháborúban nagy, döntő 
szerep vár nemzetünkre, a ma
gyar nemzet gazdasági felkészült
ségére, erejére, termelési lehető
ségére. Életkérdéssé válik tehát a 
nagyjelentőségű feladat, hogy a 
honvédelem mellett a magyar 
mezőgazdaságot is korszerűen 
erősítsük, fejlesszük és ezért a 
célért kell és érdemes áldozato

kat is hozni. 
Bánjfy Dániel báró föld

művelésügyi miniszter a mező
gazdaság fejlesztéséről szóló tör
vényjavaslat éleirehivásával en
nek az igazságát bizonyítja. Év
századok mulasztását teszi jóvá 
a kormány most a második m i l 
liárdos programmal, midőn az 
okszerűbb gazdálkodást, a ma
gyar föld termésének fokozását 
tűzte ki legelsőbb feladatául. Ez 
a törvény segíteni fogja felsőbb 
szakirányítással, megfelelő szak
oktatással és decentralizálással a 
földet jobban és gazdaságosabban 
megművelni. Ez a törvény annak 
a kezébe juttatja a földet, aki 
azt tényleg munkálni is akarja.' 
Ez a törvény a föld okszerább 
és intenzivebb müvelésével az 
egész ország anyagi jólétét, te
herbíró képességéi fogja szol
gálni és a megnövekedett nem
zeti feladatok ellátásának zavar
talanságát segíti elő, ami érdeke 
a földet megínivelőnek ép ugy, 
mint az ország minden rétegé
nek, a munkásnak, az iparosnak, 
a kereskedőnek, tisztviselőnek s 
minden szellemi téren dolgozó
nak. 

Az uj mezőgazdaságfej
lesztési törvényjavaslat program
jának megvalósítása tíz évre van 
tervezve. Fedezetül a kormány 
egymilliárd pengőt irányzott elő. 
A nagy anyagi előfeltételt rész
ben költségvetés keretében, rész
ben a magántöke bevonásával, 
végül esetleg kincstári kezesség 
vállalása után biztosítja a kor
mány. 

A Bardossy- kormány ezzel 
a második milliárdos program
mal megvalósítja a magyar ál
mot, a Bárdossy-kormány ezzel 
a mezőgazdaságfejlesztési uj tör
vényjavaslattal Magyarország me
zőgazdaságát az őt megillető 
helyre emeli. Ez a kormány
program nem valami bürokra
tikus jogszabályalkotás, hanem 
valóban a magyar mezőgazda
ság uj életének, megújhodásának 
erőforrása, biztositéka. 

az uj milliárdos program 
nemzeti ügy. Elindítója az uj 
honfoglalásnak, melynek meg
valósítását minden magyarnak 

I 
Megbízható 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 Felsődunántúli HANGYA 11-es sz. ü z l e t é b e n 

Szövetkezet 
Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

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 4Vi. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 



Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 

jó bútort akar. 

nemcsak óhajtania, hanem szel
lemi, fizikai és anyagi erejének 
odaadásával akarnia is kell. 

A munkásházak építését 
megkezdte a városi Csa

ládvédelmi Alap. 
Kedden délután a szabad

ságon lévő vitéz Nagy Nándor 
főispán távollétében Alapy G á s 
pár m. kir . kormányfőtanácsos, 
polgármester elnöklésével ült 
össze a város kisgyülése, amely
nek rendes és póttárgysorozatán 
néhány nagyjelentőségű ügy is 
szerepelt. 

A közgyűlésre előkészítendő 
javasolja a kisgyűlés, hogy ha
sonló szellemű felirattal támo
gatja Kassa thj . sz. kir . város* 
nak a gróf Teleki Pál nevének 
megörökítése, Komárom várme
gyének árvízvédelmi pótadó k i 
vetése és Szatmar vármegyének 
a városi és községi tisztviselők
nek a visszacsatolt területekre 
történt kinevezésével kapcsolat
ban megüresedett állások végle
ges betöltése tárgyában küldött 
átiratait. 

Tudomásul vette a kisgyű
lés a belügyminiszternek azon 
rendelkezését, hogy a jobbparti 
mozgófényképszinház engedélyé
vel a várost 8 százalékos köz
szolgálati hozzájárulás illesse, 
valamint vitéz Rády Ödön t. 
főorvos áthelyezését, elrendelte, 
hogy a városi tisztviselőknek és 
közalkalmazottaknak, mint az ál
lamiaknak a felemelt fizetést fo
lyósítsák. Neuwirtli Gyula pénz
tári ellerurnek pótilletményét havi 
10 P-vel felemelte. Molnár Mik
lóssal és Varga Ferenccel a föld
haszonbérszerződést fölbontotta. 
Özv. Juliász Jánosnénak a kisajá
tított házhely kárpótlásul ház-
helyépitésére telket enged át 
négyszögölenkint 20 P. árban. 

Az OFB. eljárás során jut
tatott ingatlanok mérnöki költ
ségeire még 1050.30 p. állapí
tott meg a kisgyűlés s az össze
get a birtokba vett földnagysá
gok szerint arányosítva az i n 
gatlan tulajdonosok közt kivetni 
es közadók módjára behajtani 
rendelte. A vármegyei közmun-
kahátralék címén a behajthatat
lan követelések leirása után még 
3659 P összeg mutatkozik a vár
megye javára. Ezen összeget k i 
egyenlíteni rendeli a kisgyűlés 
olykép, hogy a pénztár fizessen 
ki 2740 P-t, a maradványt pedig 
az eredeti összeg 25 százaléka', 
a vármegye irja jóvá. 

A főgimnázium bővítési 
munkái folyamatban vannak. Az 
építkezési költségek fedezése cél
jából megengedte a közgyűlés, 
hogy a polgármester a „külföldi 
kölcsönök visszafizetési alapból" 

10000 P rövid lejáratú kölcsönt 
vegyen fel. 

A Magyar Nemzeti Múzeum 
kérelmére a szőnyi ásatásokhoz 
500 P anyagi támogatást sza
vazott meg az ülés. Elrendelte 
a kisgyűlés, hogy a város terü
letén lévő hősi emlékművek át
vételéről vezessen nyilvántartást 
és karbantartásukról gondoskod
jék. 

Jóváhagyta az utca szabá
lyozás céljából Nagy Lídiával és 
Erzsébettel kötött szerződést, va
lamint felhatalmazást adott, hogy 
a Máv-val iparvágány használata 
céljából szerződést kössön. 

A városi gőz- és kádfürdő 
helyreállítási költségeire 3000 P 
póthitelt szavazott meg annak 
tudomásul vételével, hogy a gőz
fürdő szeptember 1-én a közön
ség rendelkezésére álljon. 

Eredményes működésének 
elismerése mellett tudomásul 
vette a kisgyűlés, hogy Broczky 
Béla műszaki tiszt állásáról le
mondott s a városi szolgálatból 
kilépett, egyszersmind a műszaki 
tiszti állással kapcsolatos teen
dők ideiglenes ellátásával őt to
vábbra is megbízza, vele szerző
déses viszonyba lép és részére 
havi 300 P tiszteletdijat állapit 
meg. 

örömmel vette tudomásul 

Lisztjegyeket léptet életbe a vármegye. 
Egyhavi közigazgatási élet 
Komárom vármegyében. 

A vármegye köigazgatási 
bizottsága Reviczky István alispán 
elnökletével kedden délelőtt tar
tott ülést. 

A részletes, a vármegyei 
közigazgatás egy havi munkáját 
ismertető alispáni jelentést dr. 
Csorba István másodfőjegyző o l 
vasta fel. Az alispán jelentésé
ben beszámol arról az örven
detes állapotról, hogy a közel
látás terén fokozatosan nagy ja
vulás észlelhető. Sikerült bizto
sítani a lisztellátást. Bejelentette, 
hogy a közellátás jövő zavarta
lansága biztosítása céljából aug. 
16-tól lisztjegyeket léptet életbe. 
Megszűnt a takarmányhiány, biz
tosítva van a zsír, fa és bőrel
látás. A közbiztonság kielégítő. 

Dr. Boncz Nándor az ár
vaszék egyhavi munkájáról szá
molt be, Jánossy Károly m. kir. 
pénzügyigazgató az adózás te
kintetében adott értékes, széles 
tájékoztatót, mely szerint az 
adóhátralékok csökkentek s a 
bevétel emelkedett. 

Dr. Bozán Zoltán tiszti
főorvos jelentése szerint emel
kedtek a születések a várme
gyében, az egészségügyi helyzet 

kielégítő, járványok nincsenek. 
A Zöldkeresztes tejakcióra a 
belügyi kormányzat a harmadik 
negyedévre 18.440 pengőt a cu
korakcióra pedig 1050 kg. i n 
gyen cukrot bocsátott a vár
gye rendelkezésére. 

Krausz Jenő a vármegye 
mezőgazdasági helyzetéről, dr. 
Gáspár Árpád a fogház állapo
táról, vitéz Szabó István távollé
tében Kónya József a nép
nevelési helyzetről, dr. Deme 
Sándor az utak javítási munká
latairól, dr. Bajor László fő-
állatorvos pedig az állategész
ségi viszonyról adott tájékoztatót 
bejelentve, hogy a vármegyében 
megszűntek az állatbetegségi jár
ványok. 

Gyámügyi, fellebbviteli, köz 
egészségügyi és népoktatásügyi 
albizottsági ügyeket tárgyalt ez
után a bizottság, melyek kere
tében utasították Nagymegyer 
községet, hogy napköziotthonos 
óvodájának mielőbb biztosítson 
helyet, mert az nemzeti, szo
ciális és közegészségügyi szem
pontból elengedhetetlenül sziik-

300 vagon gabona 
vásárlására kért engedélyt a város. 

A városi közigazgatási bizottság augusztus havi ülése. 

Komárom thj . szab. kir . 
város közigazgatási bizottsága 
augusztus hó 12-én, kedden dél
után a városi székház nagyter
mében rendes ülést tartolt Alapy 
Gáspár m. kir. kormányfótana-
csos, polgármester elnöklésével. 

A város 1941. évi július 
havi közigazgatására voatkozó 
polgármesteri jelentést Csukás 
István dr. főjegyző olvasta fel. 
A közigazgatási életünkről hü 
képet adc beszámoló megemlé
kezett : 

A Magyar Országos Evezős 
Szövetség július 27-én a komá
romi kisdunaágban tartotta ez 
évi vidéki bajnoki versenyét, 
amelyen a város képviseletében 
polgármesterünk részt vett s a 
város tiszteletdijaként ezüstser
leget adott. 

Július 17-én polgármeste
rünk meglátogatta a csicsói tá
borban nyaraló komáromi ben
cés-gimnázium cserkészeit. A 
ros közönsége nevében kisebb 
mennyiségű élelmiszerrel aján
dékozta őket s csatolta saját 
adományát is. 

A lisztszükséglet biztosítása 
céljából engedélyt kért a m. kir. 
földmivelésügyi minisztertől 300 
waggon gabona vásárlására. A 
cséplési munkák megkezdése óta 
a városnak liszttel való ellá
tása zavartalanul folyik. A ser
téshús és zsirellátás tekintetében 
bizonyos fokú nehézségek ta
pasztalhatók, a megkötött hizla-
lási szerződések alapján lénye
ges javulás várható. 

A kisállattartókat megfelelő 
mennyiségű szemes takarmány
nyal csak a legnagyobb körül
tekintés mellett tudtuk ellátni, 
mert a szükséges fuvar nem áll 
rendelkezésre, a takarmány a 
Futurához csak elkésve érkezik. 

Az Országos Szociális Fel
ügyelőség kiadta a közjóléti szö
vetkezetek alapszabályának egy
séges tervezetét. A szövetkezet 
megalakítására vonatkozó előmun
kálatok folyamatban vannak. 

A munkáslakások építésé
hez szükséges anyagok biztosí
tása megtörtént. A tatai tégla
gyár mintegy 50.000, a basa-
harcsi „István" téglagyár pedig 
mintegy 160.000 db. téglát szál
lított le a lekötött mennyiség
ből. A többi építési anyag fo
kozatos szállítása folyamatban 
van. Áz építési munkák a közel 
jövőben megindulnak és olyan 
ütemben fognak folytatódni, hogy 
a házak az ősz folyamán bekölt öz-
hetők lesznek. 

A hó folyamán megindított 
partos-ujtelep nyári napközi ott
honban 50—60 gyermek kap el
látást tanitónői felügyelet alatt. 

A m. kir . belügyminiszter 
25.000 P-t utalt ki a komáromi 
árviz- és belvízkárosultak ré
szére. Az összeget a megrongált 
házak tatarozása céljából fel
használandó kamatmentes köl
csönök folyósítására és a szük
séghez képest uj házak építé
sére használta fel. A kölcsönök 
folyósítása folyamatban van. 

Közellátásban 275 munka-
és keresetképtelen egyént része
sítettünk, ezek közül 54 személy 
állott szeretetházi gondozás alatt. 

A községi kesdedovó épü
letének napközi otthonná való 
átalakítása folyamatban van. 
Megkezdődött a főgimnázium 
épületének kibővítése is. 

Befejeződött a vízmű g á z 
motorjának kijavítása. A cső
hálózatot fokozatosan tisztítottuk 
és összesen 30490 f. m.-t 100 
mm.-es átmérőjű nyomócsővel 
bővítettük k i . A vizmü a hó f o 
lyamán 149.070 m 3 vizet termelt. 

A Szent István ut megron
gált gyűjtőcsatornájának helyre
állítása befejezést nyert és folya
matban van a csatornahálózat 
rendszeres tisztítása. A szennyviz
átemelő telepek teljesítménye 
4348 lóerő-óra volt. 

'A polgármesteri jelentéssel 

Csuhás István dr. löjegyző elő
adásában a polgármesteri jelen
tést, hogy a jobbparti városré
szen közkórház céljaira biztosí
tott városi ingatlant a nép- í s 
családvédelmi alap által építendő 
munkásházak részére igénybe 
vette s 10 munkásház építését 
már meg is kezdette, A mun
kásházak telekára tekintetében 
a kisgyűlés később fog határozni. 

Jóváhagyólag vette tudo
másul a kisgyűlés, hogy a p o l 
gármester a volt cs. és k ir . 12. 
gy. e. emlékmüve részére ter
méskövet engedett át az I . sz. 
várerőd bontási anyagából s 
felhatalmazást adott, hogy ha
sonló esetben is adhatsson ki k ö 
veket. 

A Szociális Testvérek illet
ményét havi 80 P-ről 100-re, a 
Szociális Missziós nővérek il let
ményeit 30 P-ról 50 P-re, 40 P 
ről 60 P-re és 50 P-ről 80 P-re 
emelte fel. 

Végül elhatározta a kisgyű
lés, hogy a zöldkeresztes védő
nők részére lakásokat épít, a 
célra 10.000 P városi hitelkere
tet biztosit a háztartási alap át
futó forgalmi összegek számlá
jára. A költségek kiegyenlítésére 
a védőnők mindenkori lakbére 
szolgál fedezetül. 



kapcsolatban Balogh Miklós az 
idegen ellenőrzést tette szóvá, Ács 
Lajos a koppánmonostori köz-
kutak kitisztítását és karbahozá
sát szorgalmazta és a szöllőtelep 
temetőjében egy közkút felállítá
sát kérte, dr. Deme Sándor a 
kenyérliszt minőségét kifogásolta, 
Surányi Ferenc apát-plébános az 
újvárosi közvilágítás hiányossá
gainak megszüntetését kérte. A 
felszólalásokra részben Mura-
keözy László dr. rendőrfőtaná
csos, a rendőrkapitányság veze
tője, részben pedig Alapy Gáspár 
m. k ir . kormányfőtanácsos, p o l 
gármester adtak megnyugtató vá
laszt. A polgármesteri rendelke
zés szerint tehát Koppánmonos-
toron a közkutak kérdése végle
ges megoldást nyert, a közvilá

gítási igények is kielégíttetnek, 
amennyiben, a csökkentett vilá
gítási rendelet értelmében előál
lott helyzeten ugy javítanak, hogy 
Újvárosban átszerelik a villany-
világítási kapcsolást, ó-városban 
pedig, ahol gáz szolgáltatja a 
a közvilágositást, ott szükség 
villanyvilágítást szerelnek fel. — 
Egyébként a legnagyobb elisme
réssel vette tudomásul az ülés a 
polgármesteri jelentést. 

Vita nélkül vette tudomásul 
a bizottság a pénzügyigazgató, 
a ' k i r . ügyészség, a tiszti főor
vos, a kir . tanfelügyelő, a gazda
sági főfelügyelő és a főállatorvos 
havi jelentéseit, majd az egyes 
albizottságok tartották meg ülé
seiket. 

A katonai helyőrségi kórházat és más ingat
lanokat a kincstár hajlandó a városnak átadni. 

Komárom városát a honvéd
igazgatás tulajdonában lévő i n 
gatlanok szinte vasgyürüként 
veszik körül. A város fejlődésé
nek elengedhetetlen előfeltétele, 
hogy megtudja szerezni ezeket 
az ingatlanokat, vagy legalább 
is ezeknek jelentékeny részét. 

A Családvédelmi Alap je
lentős összeget bocsátott a vá
ros közönségének rendelkezé
sére munkásházak építése cél
jából, de ez a szép elgondolás 
csak ugy valósitható meg, ha a 
város közönsége megfelelő kincs
tári területet tud megszerezni. 

A város fejlődésének óriási 
akadálya a helyőrségi kórház. 
Ez az épület több mint 150 
esztendős, kórháznak abszolúte 
alkalmatlan, régen megérett a 
lebontásra. A területe 8964 négy
szögöl. Csak ezen a területen 
lehet középületek számára meg
felelő telket biztosítani. Pedig 

még Komáromban sok középület 
hiányzik, amelyekre feltétlenül 
szükség van. Itt lehetne szín
házat építeni, megfelelő bérháza
kat emelni, amelyek csökkente
nék a kétségbeejtő lakásínséget. 

Két esztendei tárgyalás után a 
napokban értesítette a honvé
delmi minisztérium városunk pol
gármesterét, hogy mind a hely
őrségi kórházat, mind pedig más 
ingatlanokat hajlandó a város 
közönségének megfelelő áron 
átengedni. 

Végre tehát eljutottunk 
oda, hogy a honvédigaz
gatás mint eladó, a város kö
zönsége mint vevő tárgyalhat
nak egymással bizonyos kincs
tári ingatlanok megvétele ügyé
ben. Ez városunk jövő fejlődése 
céljából rendkívül fontos ese
mény ; a jövő Komáromnak 
alapjait most kell biztosítani. 

A Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara 
nagyvonalú kisgazda érdekvédelmi munkája. 

Az idők szavát megértve 
rendkívüli nagyjelentőségű kis
gazda érdekvédelmi munkát fejt 
ki az alig három esztendeje Ko
márom székhellyel működő Kis
alföldi Mezőgazdasági Kamaránk. 

Egész sereg gazdaproblé
mának megoldásán kivül különö
sen a szakoktatás, a gazdasági 
szakképzés terén végez átlagon 
felül értékes munkásságot. Ka
maránk a most lezárult évben 
összesen 143 községben, 78 elő
adássorozatot és 57 egyes elő
adást rendezett összesen 989 
órában. Az előadásokat nem ke
vesebb, mint 28.545 kisgazda 
hallgatta. Komárom vármegyé
ben 33 közsígben, 4 előadásso
rozat és 19 egyes előadás volt, 
összesen 165 órában 4272 hall
gató részvételével. A szakképzés 
és a többtermelésre irányítás ke
retében igen nagy érdeklődés 
mutatkozott a gazdaközöuség 
körében a határbejárás, a legelő-
verseny és a vetésdijazás iránt, 
amit a kamara területén ez év
ben 30 községben rendeztek meg. 

A szakoktatással és ennek 
keretében minden vetésdijazással, 
legelőversennyel stb. a kamaránk 

siettetni akarja kisgazdáinknál a 
minőségi termelésre való áttérést, 
mert — mint mondja dr. Strázsik 
Antal gazdasági főtanácsos, a 
Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara 
országos ismert nagytudásu és 
agilis igazgatója — itt az idő, 
hogy a kisgazdáink a mezőgaz
daságunk korszerűsítésével, fej
lesztésével a reáháramló nagy 
nemzeti feladatoknak százszáza
lékban megfeleljen. 

A Kamara munkásságának 
tudható be, hogy kamaránk te
rületén im már 1400 gazda fog
lalkozik paprikatermeléssel és 
pedig kitűnő eredménnyel. Pap
rikatermelőink a hivatásuk igen 
magasfokán állanak, mit bizonyít, 
hogy bátor kiállással készülnek 
az országos paprikanemesitö 
versenyre, melyre ögyalla, Érsek
újvár, Zseliz, üroszka környé
kéről 152 gazda jelentkezett. Oly 
eredmény ez, mit büszkeséggel 
könyvelhet el a Kamara. 

A tejértékesités kérdését is 
sikerült Kamaránknak megoldani. 
Minden községben, pusztán, hol 
a szarvasmarhatenyésztés előre
haladottabb, a Kamara tejszövet
kezetet alakit és ez altruista i n -
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tézménnyel nagyszerűen bonyo
lítja le a tejértékesitést. Ez a 
szervezés is nagy munkát kivan, 
de a Kamara szívesen dolgozik 
a cél érdekében. 

A haladni vágyó kisalföldi 

A mezőgazdasági munkásság ellátmánya 
és általában közellátási kérdések 

Komárom vármegye kisgyülésének augusztus havi ülésén. 

Kedden délelőtt tartotta 
Komárom vármegye kisgyülése 
augusztus havi ülését a szabad
ságon lévő vitéz Nagy Nándor 
főispán távollétében Reviczky Ist
ván alispán elnökletével. A vár
megyeháza kistermét ezúttal szép 
számban töltötték meg a törvény
hatósági bizottsági tagok, a köz
nek adva a nyaralási, üdülési 
napot, a cséplési munkálatok 
okozta elkötelezettségeket. Az 
ülésen megjelent többek között 
országos törvényhozóink közül 
gróf Esterházy Móric nyug. mi
niszterelnök, Ghyczy Elemér fel
sőházi tag és Király József es
peresplébános, országgyűlési kép
viselő. 

A napirend előtt Király 
József szólalt fel. Az uj terméssel 
kapcsolatban a közellátás, a me
zőgazdasági munkásság ellátmá
nyának kérdésében emelt szót, 
adatokat sorolva fel rámutatott 
a közellátás hiányosságaira, ami 
elsősorban a falusi embereket, 
a mezőgazgasági munkásokat 
sújtja. A mezőgazdasági nincs
telenek ellátását és általában 
a közellátás megnyugtató meg
oldását sürgette. A vitában dr. 
Garzuly József, gróf Esterházy 
Móric, dr. Boncz Nándor és 
Csiba István vettek részt s Re
viczky István alispán adott meg
nyugtató választ. 

A kisgyűlés ezután az egyes 
községek határozatai felett dön

tött érdemben. Jóváhagyott több 
községnek tisztviselői, alkalma
zotti fizetésemelés és községfej
lesztési kölcsönfelvételi határozat. 

Gazdag községfejlesztési 
programot valósítanak meg 
községeink a vármegyében. így 
Ete község a villanyhálózat k i 
bővítésével foglalkozik, Kömlőd 
község az uj házai előtt közutat 
létesít, Csicsó község a komá-
romfüssi volt cseh állami iskola 
épületét körorvosi lakásnak veszi 
igénybe, Mocsa község uj artézi 
kutat furat, a kisbíró és az éjjeli 
őrök fizetését emeli fel, Nógy-
megyer község tenyészállatokat 
vasáról, ógyalla község katasz
teri birtokiveit igazítja ki . Nasz-
vad község körorvosi lakást épit 
fel. 

Tata község szavatossági 
biztosítás kötése, valamint cser
készcsapatának segélyezése tár
gyában hozott határozatának le-, 
tárgyalásával és több elhullott 
állat után megállapított segély 
odaítélésével ért véget az ülés. 

Ránduljon 
Dunaalmásra. 

ki 

Kénes strandfürdő Hőfoka 240 c. 
Az újonnan épült szállodában 

folyóvíz. 
Napi pansió. 

gazdatársadalom teljes egység
gel áll érdekvédelmi képviselete 
vezetői mellett s hálás szívvel, 
odaadással támogatja kamaránkat 
nagyjelentőségű munkájában. 

(D. E.) 



HÍREK. 
Újvárosi bucsu. Szent Ist

ván királyunk napján a szent 
misék sorrendje a rendes vasár
napi. Az ünnepi szentbeszéd d. 
e. 10 órakor lesz, utánna az 
énekes ünnepi nagymise. A B. 
Margit egyházi vegyeskar énekel 
zenekar kísérettel. (Jézus Szive 
templom.) Este hét órakor a 
Szent István templomban szent-
séges litánia. — A hagyó 
mányok Szent István napját két
szeres ünnepé avatják nálunk 
Komáromban, h napon van Dél-
Komárom városrész régi temp 
lomának bucsunapja, amelyet 
nemcsak Újváros lakossága fele
kezetre való tekintet nélkül, ha
nem nagy Komárom minden la
kosa szeretettel ül meg. A régi 
béke világot varázsolja elénk a 
bucsunapja (körhinta, mézeska
lácsos sátorok, játék árusok stb.) 
a gondtalan boldog éveket idé
zik emlékünkben. De a vidám 
hangulat azért még sem -tér 
vissza. Az idén egyesületeink, 
köreink nem rendeznek mulatsá
gokat, táncvigalmakat, nem tart
ják illőnek, hogy mig honvéde-
ink a harctereken harcolnak, i t t 
hon dáridózzunk. Azért csak 
szükebbkörö családi összejöve-
lelekkel ünneplik a bucsu napját. 
A hagyományos újvárosi bucsut 

ha szűkebb keretek között is 
-~ megünnepeljük. 

Fülöp Z s i g m o n d e m l é 
k e z é s é r e . Augusztus 24 én, d. 
e. 11 órakor kegyeletes ünnep 
ség keretében leplezik le Fülöp 
Zsigmondnak, a város elhunyt 
nagynevű polgárának, a Népbank 
volt kiváló igazgatójának arcké
pét a Népbank Jókai ut^ai helyi 
ségében. Az arcképet a Népbank 
igazgatósága festette meg, emlék -
beszédet Galambos Zoltán refor
mátus lelkész, igazgatósági tag 
mondja. 

P l é b á n o s i beiktatás . Brin-
zik József Esztergom, Szent
györgymezői uj plébánosát, Ko
márom volt közszeretetben álló 
segédlelkészét aug. 17-én ünne
pélyesen iktatják plébánossá a 
szentgyörgymezői templomban. 
A beiktatás és a vele kapcsola
tos szentmise után a Katolikus 
Olvasókörben az egyházközség 
díszközgyűlést tart s ennek ke
retében történnek meg az üdvöz
lések. Mint értesülünk a lélek
emelő egyházi ünnepségen a ko
máromi Szent András egyház
község hivatalosan is képviselteti 
magát, azonkívül városunkból 
igen sokan rándulnak át Eszter
gomba, hogy résztvegyenek a 
szeretett lelkipásztor, a jó egy
házi tanácsadó, a kedves barát 
plébánosi beiktatásán. 

Még mindig nem derült 
ki az ászári nagy gyártüz oka. 
Megírtuk, hogy az ászári kemé-
ményitőgyárban ismeretlen ok
ból tüz támadt. A kármegálla-
pitás most történt meg és a kár 
nagyobb, mint először gondol
ták. Elpusztult a tüz alkalmából 
15 vagon tengeri, 14 vagon ke
ményítő, 7 vagon takarmány, 
í72 mázsa tengericsira, 20.000 
drb zsák és 1600 drb láda, több 
mint 350.000 P. értékben. A tüz 
okát még nem sikerült megnyug
tatóiig kideríteni. 

Fel k e l l l o b o g ó z n i a h á 
zakat Szent István n a p j á n . 
Országos, nemzeti ünnep augusz
tus 20-a, Szent István napja. 
Hogy a bensőséges ünnepnek 
külsőleg is kifejezést adjunk, 
nemcsak a törvényes rendelke
zésekre való hivatkozással, fel
hívjuk a háztulajdonosokat, hogy 
az évforduló napján házaikat 
lobogózzák fel. A nagy nemzeti 
ünnepen ne legyen ház, mely 
kifejezésre ne juttassa magyar
ságunk együttérzését. 

H a l á l o z á s . Mély részvéttel 
vettük Schneider József uradalmi 
főintéző életének 77-ik, boldog 
házasságának 47-ik évében f. 
hó 1-én Szönyön bekövetkezett 
elhunytát. A megboldogult évti
zedeken keresztül vezette gróf 
Gyiirky Viktorné oirtokát nagy 
szaktudásával. Úgyszólván atyja 
volt az uradalom alkalmazottai
nak. Városunkban sokan ismerték 
és szerették az előzékenységért. 
Halála mély gyászba borí
totta szerető hitvesét özv. Schnei
der Józsefné szül. Folly Malvint, 
jó gyermekeit i f j . Schneider J ó 
zsefet, vitéz Szalkay Gyulát, dr. 
Szabó Sándorné Schneider I lon
kát, testvérét Tóth Bélánét szül. 
Schneider Annát, menyét i f j . 
Schneider Józsefné, sz. Vörös
marty Margitot, vejét dr. Szabó 
Sándor ezredorvost, unokáit Ilikét 
és öcsikét. Temetése f. hó 3-án 
délután 5 órakor nagy részvét 
mellett ment végbe a komárom-
ujvárosi temetőben a róm. kat. 
egyház szertartása szerint. 

A kul tuszminiszter h a t a l 
mas méretű festmény a j á n 
d é k a a folyó évben e l k é s z ü l . 
Az Uj Komárommegyei Hírlap 
megírta annak idején, hogy a 
kultuszminisztérium egy értékes 
festményt ajándékoz Komárom 
városának, amely művészi kép 
azt a jelenetet ábrázolja, amint 
Szent István megalapítja Komá
rom vármegyét. A festmény el
készítésére több neves fiatal 
festő igen találó elgondolással 
pályázott s a biráló bizottság 
akként döntött, hogy Deéd Fe
renc és Chiovini Ferenc festő
művészek pályamunkáit egyaránt 
érdemesnek minősiti arra, hogy 
kiviteleztessenek, de teljesen a 
várostól telte függővé, hogy 
melyikre esik a választásuk. V i 
téz Nagy Nándor főispán és 
Alapy Gáspár polgármester a 
napokban voltak a kultuszmi
nisztériumban, megszemlélték a 
pályamunkákat és Deéd Ferenc 
pályamunkáját ajánlották a k iv i 
telezésre. A hatalmas méretű 
festmény még a folyó évben el
készül és egyik disze lesz a 
kultúrpalota nagytermének. 

H a l á l o z á s . Pintér László 
szőnyi kisgazda f. hó 5-én, életé
nek 73-ik évében elhunyt. 

A városi a l t iszt i á l l á s o k 
átszervezése . A ni. kir. belügy
miniszter hozzájárult egy I . o. 
altiszti állásnak műszaki altiszti 
állássá, továbbá egy I I . o. al
tiszti állásnak I . o. altiszti állássá 
való átszervezéséhez és egy 
egészségőri I I . o. altiszti állás
nak megszervezéséhez. Ez utóbbi 
állást polgármesterünk Gérik Fe
renc komáromi lakossal töltette 
be, aki a fertőtlenítői szakvizsgát 
letette és az állással kapcsolatos 
teendőket már régebb idő óta 
ellátja. 

Lovas- fogat- és t e n y é s z -
b e m u t a t ó B á b o l n á n . A m. kir. 
bábolnai állami ménes f. hó 20-
án, Szent István napján 15 órai 
kezdettel Bábolnán a magyar 
katonalovak emlékszobra javára 
lovas-, fogat- és tenyészbemuta-
tót rendez, melyre ezúton is 
minden érdeklődőt magyar test
véri szeretettel vár a rendezőség. 
Sorrend: 1. Vágtázó harsonások. 
2. Kocsisok akadályhajtása. 3. 
Tötzsmének elővezetése. 4. Lo
vászfiuk ugratása. 5. Négyes és 
kettes fogatok előhajtása. 6. Lo
vaszenekar felvonulása. 7. Inci
tató VI . Lipizzai törzsmén nyereg 
alatt, Kuht'iylan Ajouz arabs teli
vér törzsmén hosszuszáron való 
bemutatása. 8. Tisztek díjugra
tása. 9. Vendéglovasok díjugra
tása. 10. Díszkocsi felvonulása. 
Dijak kiosztása. 

Úszóverseny. A KAC úszó
szakosztálya f. hó 17-én, vasár
nap d. u. fél 5 órai kezdettel a 
komáromujvárosi versenyuszo
dájában a Tatabánya SC rész
vételével úszóversenyt rendez. 
A verseny után TSC—KAC 
I I . oszt. vízilabda bajnoki mér
kőzés lesz. 

A „ v i t é z " m e g b e c s ü l é s e . 
A város egyik érdemes munká
sát, Somorjai Rudolfot, a v i 
lágháborúban szerzett érdemei 
elismeréséül felvették a vitézi 
rendbe. Nevezettet ez alkalom
ból polgármesterünk a város 
közönsége nevében 100 P juta
lomban részesítette. A nemes tet
tet követésre példaképül állítjuk 
országos viszonylatban is. 

F é l á r u u t a z á s . Őszi Lak
berendezési és Háztartási Vásár 
Budapesten szeptember 4— 15-ig 
lesz. Féláru utazás érvényes. Oda 
szeptember 1-töl szept. 15-ig, 
vissza szept. 4-től szept. 18 ig. 
Utazási igazolványok Czike Pál 
és Társai papirkereskedésben, 
Komárom 4. Mussolini ut 23. 
kaphatók. 

T i z e n ö t k ö z s é g b ő l j e l e n 
t e t t e k n a g y o b b j é g és vizkárt . 
A komáromi m. kir . pénzügy
igazgatósághoz tizenöt község
ből jelentettek nagyobb jég és 
vizkárt s e községek kértek adó
mérséklést. A tizenöt község a 
következő : Baka, Ekei, Nagy-
igmánd, Apácaszakállas, Duna
kisfalud, örsujfalu, Császár, Be-
ketfa, ógelle, Komáromfüss, Me-
gyercs, Imely, Várkony, Nemes-
ócsa és Tárkány. 

Z ö l d k e r e s z t e s t e j és cu
k o r a k c i ó . A belügyminiszter 
Komárom vármegye részére a 
Zöldkereszt tejakciójára a har
madik évnegyedre 18440 pen
gőt, a cukorakcióra pedig ugyan 
csak a harmadik évnegyedre 
1050 kg. ingyen cukrot bocsáj-
tott rendelkezésre. A vármegye 
területén 94 községben 100 nap
közi otthon fejt ki szociális és 
nemzeti tevékenységet. 

Zs izs iktelenitsünk ! M i n 
den gazda érdeke, hogy jó vető
magja legyen és terményét jól 
értékesítse. A lencsét, a borsót, 
és a bükkönyt termelő gazdák 
legnagyobb ellensége a kárttevő 
zsizsik. Felhívjuk a termelő gaz
dák figyelmét, hogy a Kisalföldi 
Mezőgazdasági Kamara utján 
létesített és üzembentartott zsi-
zsiktelenitő telepen a 100 holdon 

aluli gazdák ingyenesen, egyéb
ként mázsánként 25 fillérért zsi-
zsiktelenithetők a termények. Aki 
eddig még nem zsizsiktele-
nitett, saját érdekében vigye ter
ményét telepeinkre. Zsizsiktele-
nitő telepet állított fel a Mező
gazdasági Kamara vármegyénk 
területén : Komáromban telepke
zelő : Házi András Dél-Komá
rom, Bécsi ut. ógyallán telepke
zelő : Skulecz József. Perbeién te
lepkezelő : Uzsák János. Duna
szerdahelyen telepkezelő; Ferenczy 
Ferenc. Felvilágosítást a Mező
gazdasági Kamara központja, a 
kirendeltségei, a telephelyen a 
telepkezelők, községekben a 
községi elöljáróságok szívesen 
adnak. 

Hirdessen 
lapunkban. 

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 4 7 0 
Augusztus 16-án, szombaton 

4, l|27 és l|29 órakor 
augusztus 17-én, vasárnap 

2, 4, i|27 és 1129 órakor 
aug. 18-án hétfőn 1J27 és i;29-kot 

Csak 16 éven felülieknek ! 

Hazajáró lélek. 
Ufa hiradó. 

Szombaton a 4 és vasárnap a 
2 órai előadás olcsó helyárraL 

Aug. 20-án, szerdán 
2, 4, 127 és i|29 órakor 

Aug. 21-én csütörtökön 
i|27 és l]29 órakor 

Trenk, a pandúr. 
Magyar- és Fox hiradó. 

Jegyelővétel vasárnap 10—12-ig, 
hétköznap az első előadás meg

kezdése előtt 1 órával. 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Koniárominegyei Hitelbank Rt-ná! 
Komáromi Baross-u. 7. sz. 

Felelős kiadó : 
CZIKE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső . 


