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ELŐFIZETÉSI ÁR 
Egész évre 8 P. | Negyedévre > \\ 
Félévre 4 F. Egyes szám a?a 20 f i i ! . 

Megjelenik minden szombton. 
P A T H Ó G Y U L A 

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS Ki ADÓHIVATAL: 
Komarom, Mussoliiii-ut 23. Telefon 4*>l. 

Hirdetések díjszabás .szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

Lelki átalakulás 
szükséges, hogy az ősi ma
gyar életformával, a szent-
istváni eszmével együtt a 
haladást, a korszerűséget is 
tudjuk szolgálni. Lelki át
alakulás kell az egyénnél, 
a társadalmi osztálynál, az 
egységes nemzet néprétegei
nél, hogy kialakitsuk 
a kereszténygondolkozásu, 
tiszta szellemeségü, mély 
érzésű, erős magyar nemzetet. 

Vitán felül áll az egyén 
élethivatása. Ma már nem 
a foglalkozások szerint kell 
nézni az embereket, hanem 
a saját posztjukon elért b e 
csületes munkateljesítmé
nyeik szerint. Mindenki any-
nyit ér, amennyit dolgozik. 
Nemzeti értéket csak a jó 
hivatalnok, a jó kereskedő, 
a jó iparos, a jó gazda, a 
jó munkás képvisel. Jól vagy 
rosszul tölti be az egén 
hivatását, attól függ, mennyi 
erkölccsel, milyen magas 
szellemiséggel, mennyi gaz
dasági érzékkei és munká
val s mennyi társadalmi lel 
kiismerettel és társadalmi 
igazságossággal tölti be kül
detését. 

A történelmi felelőség 
helyesen mondotta a mi

niszterelnök — valameny-
nyiünket terhel. Európa és 
benne a mi kis nemzetünk 
olyan átalakulási időszakot 
él meg, amely döntő jelen
tőségű. Kérdés, hogy a sors
döntő percekben hogyan 
állja meg a helyet az egyén, 
a társadalom a nemzettel 
szemben, a nemzet pedig 
az országok és népek nagy 
arénájában. 

A M E P m e g y e i és v á r o s i 
nagyválasztmánya 

ü l é s t t a r t K o m á r o m b a n 
Dr. Zsindely Ferenc m. kir. miniszterelnökségi államtitkár, Oiczhy 
Elemér felsőházi tag, Király József, Paiaky László, Szabó Gusztáv, 
Szabó Gyula és több ma^asállásu politikai kiküldött részvételével. 

Az országos politikai élet 
érdeklődésének központjába ke
rül február hó 2-án, vasárnap 
Komárom thj. szab. kir. város. 
Az országosan megindult gyűlé
sekkel és szervezkedésekkel pár
huzamosan e napon a Magyar 
É/e/ Pártja (MfcP) Komárom vár
megyei és Komárom Ülj. szab. 
kir. város pártszervezetének nagy
választmánya délelőtt 11 órai 
kezdettel a Kultúrpalota nagy
termében nagyválasztmányi ülést 
tart, amelyen az Országos Köz
pont magasállásu politikai ki
küldöttei a vármegye összes or
szággyűlési képviselői fogják is
mertetni a párt általános hely
zetét, a kül- és belpolitikai v i 
szonyainkat a legújabb esemé
nyekkel kapcsolatosan, majd tár
gyalják a párt általános és helyi 
szervezési kérdéseit és a titkári 
jelentést. 

A nagyválasztmányi ülésen 
résztvesznek és felszólalnak : dr. 
Zsindely Ferenc m. kir. minisz
terelnökségi államtitkár, Giczhy 
Elemér felsőházi tag, Király Jó
zsef, Pataky László, Szabó Gusz
táv, Szabó Gyula országgyűlési 
képviselő és több nagynevű or
szágos politikus. 

A nagyválasztmányi ülés 
után (kb. fél 2 órakor) a Trom-
ler-féle Központi Vendéglő kü
löntermében közös ebéd lesz. 

Egy teríték ára 2 50 P. Az ebé
den való megjelenés szóbelileg, 
írásban vagy telefonon január 
hó 2 8 ig bejelentendő a M É P 
vármegyei központi irodájában 
(Komárom, Deák Ferenc u. 3 ) . 

A Magyar É'et Pártja tiszt
ség viselőit, választmányi és ta
nácskozó tagjait a M É P Komá
romvármegyei elnöksége külön 
is meghivla a nagyválasztmányi 
ülésre. A meleghangú meghívót 
vitéz Nagy Nándor főispán és 
dr. Szőke Bálint Lajos központi 
vármegyei titkár irták alá. Az 
érdeklődés a nagyválasztmányi 
ülés iránt városunkban, várme
gyénk minden községében teljes 
s igy biztosan számithatunk, 
hogy február 2-án a vármegye, 
a város és a községek vezető-
egyéniségei adnak találkozást 
egymásnak. 

Művészi nagy értékkel 
gazdagodik városunk. 

A Szent István emlékév 
Országos Bizottsága szűkebb-
körű pályázatot hirdetett a Szent 
István király emlékének megörö
kítésére szolgáló és Komárom 
város számára adományozandó 

festmény megtervezésére és el-

Amint nem szabad a 
nemzet életét ki r.em pró
bált megoldásokkal kockáz
tatni, éppen ugy végzetes 
lenne, ha a már régóta ese
dékessé vált változásokat 

elodáznánk. Lelki átalakulás
sal tudjuk végrehajtani tár
sadalmi, gazdasági reform
terveinket addig amig nem 
késő, mert az idő sürget és 
a történelem nem vár rá. 

készítésére. A festmény a komá
romi Jókai Egyesület dísztermé
ben fog elhelyeztetni azon a he
lyen, hol állott a nagy Feszlhy-
kép, mit a vármegye visszavett 
uj nagyterme feldíszítésére. 

A festménynek Szent István 
életéből vett ama jelenetet kell 
ábrázolnia, amint megalapítja 
Komárom vármegyét. Szabad 
művészi felfogásban készülhet a 
kép, azonban a korszerű köve
telmények szem előtt tartásával 
oldaldó meg annak témája. 

A festmény olajfestéssel ké
szítendő 604x428 cm. méretben 
fekvő alakban. A pályaterv 1:5 
léptékben olajfestékkel színben, 
is megoldva készítendő el. A 
lépték betartása kötelező. Költ
ségeire 7000 pengő áll rendel
kezésre. 

A pályatervek névaláírással 
küldendők be. Benyújtási határ
idő 1941. február hó 28. déli 12 
óra. A pályamunkák az Orszá
gos Magyar Képzőművészeti Fő
iskola Rektori Hivatalánál Buda
pest, VI . Andrássy-ut 75. szám 
nyújtandók be. 

A szükebbkörü pályázaton 
való részvételre meghívást nyer
ték : Basilides Barna, Dex Fe
renc, Chiovini Ferenc, Pohárnok 
Zoltán, Bánáti Sverák József 
festőművészek. A műpályázaton 
résztvevő országoshirü festőmű
vészek bármelyike bizatik meg a 
hatalmas festmény elkészítésével,. 
Komárom csak nyer, nagy értékű 
művészi mű ajándékként kerül a 
közeljövőben birtokába. 

A városi zeneiskola 
margójára. 

A nagymullu, a sok szép és 
eredményes működést kifejtett 
városi zeneiskola ujabban a köz
érdeklődés homlokterébe került. 
Előbb csak a zenebarátok kö
rében hangzottak el felelőtlen 
megjegyzések, majd a községi 
iskolaszéki ülésen komoly és 
mértékadó bizottsági tagok emel
tek szót a zeneiskola jelenlegi 

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 Felsődunántúii W 
11-es sz. ü z l e t é b e n 

Szövetkezet 
Komáro n, Mussolini-űt 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatériiist 

adunk. 
L e g y e n I n g u n k ! 
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Lő wy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

működésével szemben. Az hittük 
akkor, hogy az illetékes helyen 
elhangzott panaszok alapján hi
vatalos eljárás fog indulni, ame
lyet elsősorban az intézet felelős 
vezetője maga fog kérni s a le
folytatott vizsgálat lesz hivatva 
eldönteni, ki a felelős, hogy a 
zeneiskola nem tölti be váro
sunkban azt a kulturfeiadatot, 
melyért alapítottak s amelyért 
annyi áldozatot hoz ma is a 
város közönsége. 

A városi zeneiskola igaz
gatója, Sátoryné Votisky tmma 
oki . zenetanár, az iskolaszéki 
felszólalásokról tudomást szerez
vén, a hivatalos eljárás lefolyta
tását be sem várva, helyreigazító 
sajtónyilatkozatot adott, hogy a 
maga igazát bizonyítsa, a sze
mélyére és működésére sértő 
felszólalásokra megállapítást te
gyen. 

A szokatlan sajtóvitával kap
csolatban dr. Weszelovszky János 
járásbirósági elnök, aki a neve
zetes iskolaszéki ülésen elnökölt, 
maga sem tartja szerencsésnek 
a helyreigazító nyilatkozat közre
adását. Az iskolaszéki ülésen 
elhangzott felszólalások alakilag 
vagy tartalmilag is elhangzottak 
volna — mondotta — ha az 
igazgatónő személyesen jelen 
tett volna az ülésen. Tényként 
áüapitaiott meg, hogy a zene
iskola utolsó előtti évbeli 117 
tanuló létszámával szemben 
az utolsó évben tizenkét 
tanulóval rendelkezett, aminek 
oka a felszólandó iskolaszéki 
tagokhoz jutott panaszok szerint 
a rendszertelen tanítás, illetve a 
zeneórák gyakori elmaradása 
volt. Ehhez magyarázat felesle
ges és a gazdasági krízissel sem 
indokolható. A tandijak feleme
lése szó tárgyát képezte ugyan, 
de a tanuló létszám rohamos 
apadásának csupán részben szol
gálhat okul. A jelenlegi állapo
tokon sürgősen javítani kell, — 
2 á r t a szavait — mert illetékes 
körök már is a zeneiskola meg
szüntetésének gondolatával fog
lalkoznak, ami kulturális vissza
fejlődést, a városra kulturszégyent 
jelentene. 

A magunk részéről csak 
annyit jegyzünk meg, hogy zene
iskolánk élére olyan egyén álli-
tassék, aki körünkben él, a város 
zeneéletét szívügyének tekinti, 
nem pedig Budapestről utazgatva 
adjon órákat városunkban eset
leg a környező községekben. A 
zeneiskolánk legyen újra a vá
rosi zeneéletünk központja. 

Eladó ház. 
Szőny községben közel a 
Délivasuthoz 

c s a l á d i h á z 
szabad kézből eladó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

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

XXVII. 

Kétségtelen, hogy azok kö
zött az áruk között, melyek a 
hídon ide-oda nyargalván, a ha
társzéli forgalmat kialakították, 
messze-magasan a pénz vezetett. 
Azóta, hogy a csehek lebélye
gezték a kék pénzt s megszüle
tett a cseh korona fogalma, nagy 
versenyfutás kezdődött a két o l 
dalon a kétrendbeli pénzfajta 
körül. Az emberek hamarosan 
rájöttek arra, hogy a pénzdarab 
mást ér a Duna egyik partján, 
mint a másikon. Nem kellett hát 
a lehetőségek kihasználásához 
egyéb, mint hogy mozogjon az 
a pénz. 

Hát persze mozgott is az
tán. Mozgott különösen 1931-ig 
(az u. n. bankzárlat idejéig), 
amikor a folyton szigorodó sza
bályok szerint életbe lépett a 
pénzügyi határzár s rövidesen va
lóságos valutaháboruvá fejlődött. 

1931-ig azonban semmi tör
vényes korlátja nem volt a pénz 
szabad keringésének, annyira, 
hogy a megszállt részek bankjai 
százezres, sőt milliós tételekben 
folyósították a kölcsönöket a 
magyar oldalra s a magyar ré
szek telekkönyvi hatóságai alig 
győzték bevezetni a sok „cseh 
korona" tartozást, (ezt a cseh 
koronát különben egész Buda
pest s vele a magyar pénzvilág 
csak szokol-nak hívta : miért, ma 
sem tudni. Valami pesti pultfér
fiú keresztelhette el s a „szokol" 
busz esztendeig élt Budapesten; 
itthon, a megszállt területen az 
égvilágon senki sem hivta így, 
hiszen a cseh hivatalos torna
egyesület — féligmeddig ugyan 
politikai egylet — neve volt a 
Szokol, ami tudtommal sólymot 
jelent. Ma ez a nagycseh álmo
kat hirdető tornászegylet is szár
nyaszegetten nyugszik, — csak 
hadd nyugodjék békével.) 

Nem kell azt hinni, hogy 
ez a pénzforgalom a különböző 
tilalmak idején is aztán megállt 
volna. Megvolt a hely az egyik 
oldalon, ahol letették a gubát s 
megvolt a hely a másik oldalon, 
ahol meg fölvették és vice versa. 
Sokszor hihetetlen nagy össze
gek forogtak egy kis papirszelet 
révén (vagy akár a nélkül is), — 
csak az avatatlanok vitték neki 
kis vagyonkájukat a hidnak, meg-
reszkirozván, hogy az az állam
kassza feneketlen mélyébe ván
doroljon, még hatalmas birság
gal is megtetézve. 

A tulajdonképeni szigorú 
valutatilolmak különben is csak 
az utolsó években léptek ura
lomra, hosszú ideig bántódás 
nélkül ömlött át a pénz a hatá
ron. A cseh korona, a „szokol" 

elsőosztályu nemes valutát jelen
tett a lerongyolódott, szegény 
Magyarországon. Volt idő (a leg
első évek voltak), amikor ne-
hányszáz cseh koronával való
ságos milliomosnak érezhette 
magát az ember Budapesten. 
Akkor volt ez, amikor a Komá
rom—Budapest közötti második 
osztályú vasúti jegy mindössze 
három cseh koronába került. Ret
tentő becsülete volt a cseh pénz
nek, — az okosak akkor ingat
lanokat vásároltak rajta a ma
gyaroknál potom áron ! 

Megállapítható azonban hogy 
az ilyen okosak csak nagyon 
kevesen voltak. A többség meg
elégedett avval, hogy cseh ko
ronáját átváltotta magyarra, — 
már négyet adnak, már ölöt, 
már hetet egy cseh koronáért, — 
és ennek szörnyen örültek, Elég 
jelentős vagyonok formálódtak 
igy át magyar koronává, váro
sunknak több tekintélyes pol
gára, ki amúgy is a magyar ol
dalra gravitált, boldogan vonult 
át az akárhányszor százezrekre, 
sőt milliókra rugó magyar ko-
ronabeli vagyonnal, ezek a „va
gyonok" azután, a Hegedűs Ló
ránt pénzügyminiszterségét kö
vető rohamos zuhanás után 
nagy hirtelen összezsugorodtak 
néhányszáz pengőnyi ériékké. 
(Hegedűs Lóránt volt az utolsó, 
ki elébe dobta magát a magyar 
korona szakadatlan értékcsök
kenésének, pénzügyi álma volí : 
„a magyar koronát felpofozni 
öt svájci centime-ra", — ám a 
kísérlet hajótörést szenvedett a 
„zürichi jegyzés" angol banká
rok által irányított könyörtelen 
tendenciáján.) 

Az igazi okosak, a leges-
legokosabbak azonban önmaguk 
részére nem adták-vették a pénzt. 
Ezek megelégedtek avval, hogy 
mások részére bonyolították le 
az ügyletet. Szorgalmasan köz
lekedtek ezek a finánczsenik a 
hidon, a Duna két partjára te
lepitett fix pontjaik között s 
nem kellett egyebet tenniök, 
mint érvényesíteni az arany sza
bályt : mindig az a valuta ér 
többet, amit keresnek az embe
rek s azon az oldalon ér többet, 
ahol keresik. S minthogy a ke
reslet-kínálat örök törvényei sze
rint a jó publikum kényszerűen 
igazodott a fönti szabályhoz : az 
idők során szép vagyonkákra 
tettek szert ezek az élelmes 
„pénzemberek". Budapesti, sőt 
bécsi házak formálódtak a foly
tonosan hullámzó, nagyképű t i 
tokzatossággal megjátszott valu-
tadifferenciából, örök bizony

ságául annak, hogy sokszor 
néhány lat helyzeti energia töb
bet ér a mázsányi őstermelő-
munkánál. 

Tomanóczy József dr. 

Csapadék viszonyaink 
1940. évről. 

Az elmultesztendő — csapa
dék mennyiségét tekintve — az át
lagon felül csapadékosnak mond
ható. Az évi csapadék mennyi
sége 687.2 mm. volt. Az utolsó 
7 év átlaga Komáromban 580 
mm. Tehát 187.2 mm.-rel ha
ladta meg a mult évben lehul
lott csapadék mennyisége a 7 
éves átlagot. 

A csapadék havi elosztó-
dása a következő volt : január
ban 228, februárban 41 5, már
ciusban 17*9, áprilisban 342, 
májusban 95*4, júniusban 107*5, 
júliusban 117*5, augusztusban 
97.3, szeptemberben 35*1, októ
berben 649, novemberben 283, 
december 23 8 milliméter. Amint 
látjuk, legtöbb csapadék hullott 
május, június, július és augusz
tus hónapokban. Emlékezzünk 
rája, túlsók volt a jóból, a nyári 
esőből. A legcsapadékosabb nap 
volt június 17-ike, amikor 24 
óra alatt 38 mm. eső hullott 
többszöri égiháború kíséretében. 
Ez azt jelenti, hogy minden 
m* területre 38 liter eső huüott 
egy 24 órában. 

0 1 mm.-t meghaladó csa
padékos napok száma 13S. A 
csapadékos napok száma leg
több májusban: 18, de a többi 
nyári hónapokban is sok a csa
padékos nap. Ezt különben a 
nyáron sokszor kellemetlenül 
tapasztaltuk. 

Nem akarok időjós lenni, 
üe a feljegyzések szerint a ned
ves esztendő után szárazabb 
következik. Reméljük, az 1941. 
év sem íesz kivétel és szárazabb, 
kellemesebb lesz, mintáz elmúlt 
1940 es esztendő. 

Kiss Gyula. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik ielejt-
hetetlen jó édesanyánk, 

özv. Jókay Lajosné 
elhunyta alkalmával jói 
eső részvétüket kifejezték, 
ezúton mondunk h á l á s 
köszönetet. 

Jókay és Csontos család. 

Hnsz ér szenvedése és gyötrelmei 
napjai után felszabadniva mindenk* 
ajkáról az a szó hangzott c l , hogy „mit 
hozhat még a holnap ?". Ugy erre mind 
minden más bonyolult ügybén tanácsai 
nyújt Önnek, a tudományos grafológia. 
ha leirja nevét, pontos címét, születési 
évét, hó és napját és egy levél kísére
tében megküldi keze írását vagy bárki 
más irását az Egerben, Szent János 
ucca 9. szám alatt lakó 

G R A F O L Ó G U S N A K 
aki kíméletet nem ismerve, mindent 
megmond az írásából / pengőért, míg 
ha többekről akar tudni családi s z e m 
pontból, ugv egy ilyen terjedelmes 
elemzés ára 3 pengő. Az elemzésért 
járó összeget a 37.924-es számú csekk
számlán kell befizetnie. Leveléhez mel
lékeljen egy 20 filléres válaszbelyeget. 
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A Magyar Szociális Népmozgalom 
szervezkedése Komáromban. 

A Hivatásszervezet komá
romi értelmiségi tagozatának 
megszervezése céljából í. hó 19-
én, vasárnap délelőtt nivós ülés 
volt a Majlálh-iskola tornater
mében dr. Kállay Endre kir. köz
jegyző elnöklésével. 

Az értekezleten dr. Rózsa 
Elemér , ügyvéd, a Hivatásszer
vezet Értelmiségi Tagozatának 
országos főtitkára ismertette a 
Magyar Szociális Népmozgaloni 
célkitűzéseit. Rámutatott a ma
gyar élet súlyos kérdéseire, h i 
báira és hangoztatta, hogy a 
mozgalom feladata megjavítani a 
betegtársadalmat, össze- kell fogni 
a magyarság értékes elemeit, a 
dolgozó társadalmat a gazdasági 
rendszerváltozás érdekében. Igaz
ságos jövedelem elosztást, ko
moly családvédelmet, szociális 
igazságot kell diadalra juttatni. 
Uj rendet csak ugy lehet terem
teni, ha a gazdasági életet szak
emberek vezetik a hivatásrende
ken keresztül. Magyar Szociális 
Népmozgalomra van szükség, 
összefogást sürget az uj rendé 
zést való harcban, hogy a szebb 
magyar jövendő ne álom, hanem 
valóság legyen. 

Dr. Lestár István szenlszéki 
tanácsos, prépost plébános, dr. 
Weszelovszky János, dr. Kállay 
Endre, dr. Polony Béla, Kossányi 
József, Pathó Gyula, Balogh 
Miklós, Lucsny József és mások 
szólaltak fel az értekezleten. Vé
gül is egyhangúan elhatározlak, 
hogy a Magyar Szociális Nép-
mozgaloni keretében a Hivatás
szervezet Értelmiségi Tagozatá
nak megalakítását Komáromban 
szükségesnek tartják, az uj ala
kulatba mindkét városrész keresz
tény társadalmát, intézményeit, 
egyesületeit kapcsolni kívánják 
és ezért nagyobb arányú szer
vezési munkát indiianak. Egy
hangú lelkesedéssel dr. Polony 
Béla főorvost, a MONE komá
romi igazgatóját választották az 
uj alakulás elnökévé, hogy a 
hatalmas szervezési munkájával 
Magyar Szociális Népmozgalom 
komáromi tagozatát mielőbb hivja 
életre. 

Dr. Polony Béla szerényen 
kitérvén az ünnepeltetés elől, vál
lalta a nagy munkát s leérte 
hozzá a jelenlevők őszinte, cse
lekedetekben megnyilvánuló tá
mogatását. 

A közellátás ujabb intézkedései. 
A liszt és zsirkészlet korlátozása. — Uj cukorjegy lép életbe. 

A petróleum adagot fokozatosan csökkentik. 

A kormány uj rendeletet 
adott ki a háztartásokban és a 
vendéglátó ipari üzemekben tart
ható élelmiszerek korlátozásáról. 

A rendelet szerint ősterme
lők háztartásukban személyen-
kint 110 kg. lisztet vagy annak 
megfelelő gabonát tarthatnak, 
amelyből 10 kg. lehet nullás 
liszt. Magánszemélyek liszttarta
léka 25 kg. lehet, amelyből nul
lás liszt legfeljebb 5 kg. 

Zsírból, szalonnából az ős
termelők személyenként 11 kg-t, 
más személyek 3 kg-t tartalé
kolhatnak. 

Szárazfőzelékből (bab, borsó, 
lencse) őstermelők 6, más sze
mélyek pedig csak 2 kg-t tar
hatnak tartalékban. 

Tengeriből a nem mező
gazdasági őstermelő csak akkora 
készletet tarthat, mely állatainak 
ellátására 1941. novemberig 
elégséges. 

AZ üzemekben tartható kész
letek mennyiségének kiszámítá
sánál az 1940. hasonló idősza
kának átlagos vendégforgalma 
az irányadó. 

A megszabott mennyiségen 
felüti készleteket a hatóságnak 
be kell jelenteni. 

A cukorcsztás eddig alkal
mazott módját január 2ö án kez
dődő uj jegyidényben megvál
toztatták. Az újítás lényege a 
színekben kifejezett adagmegje-
lölés, valamint az a körülmény, 
hogy a jegy névre szól s igy 
megakad dyozza például a je
gyek eladását, vagy ajándéko 
zását, vagy kizár olyan lehető
séget, hogy eltávozott háztartási 
alkalmazott jegyét megtarthassa 
a munkaadó. 

Az eddig használatos egy

színű fehér jegyet felváltja há
rom szin. Mindenki 14 hétre 
szólóan kap egy jegyet, amely a 
fejadag mennyisége szerint fe
hér, zöld vagy rózsaszínű. 

A fehérszínű jegy a felnőt
teknek szól és heti 12 dekás 
szelvényeket tartalmaz. 

A zöldszinü jegyeket csak 
a 12 éven aluliaknak és az or
vosi bizonyítvánnyal rendelkező 
felnőttek kapják s itt a szelvé
nyek heti 24 deka cukor kimé
rését utalványozza. 

A rózsaszínű jegy terhes 
és szoptatós anyáknak jár s 
szelvényenkint heti 36 deka 
cukor élvezetére jogosít. 

A petróleum jegyek tekin
tetében is történnek változások. 
A jövőben csak egy hónapra 
lesznek érvényesek a jegyek Az 
éjszakák folytonos rövidülése 
indokolná teszi a petróleum 
adagok fokozatos csökkentését. 
Ott, ahol januárban három liter 
petróleumot Kaptak, februárban 
csak két litert vásárolhatnak. 
Márciusban további petróleum-
csökkenés várható. 

A Kisalföldi Mezőgazda
sági Kamara elnöki tanács
ülése. Időszerű kérdéseket tár
gyalt a Kisalföldi Mezőgazdasági 
elnöki tanácsa. A gyapjú árá
nak olyan megállapítását sürgeti, 
amely a birkatartás fokozására 
sei ken tőén hat. Olcsó gazdaruha
anyag és bakancs haladéktalan 
megindítása kéri. A zárolt kuko
ricakészletekből elsősorban a 
mezőgazdasági hizlalók és a régi 
ipaii hizlalók és vállalatok szük
ségleteit kívánja kielégíteni. A 
kö/ségi közmunka és mezőgaz
dasági munkabér kérdésében tett 
javaslatot a kormánynak. 

H Í R E K . 
A győri egyházmegye uj 

püspöke. XII . Pius pápa a Bre-
yer István püspök elhalálozásá
val elárvult győri egyházmegyé
nek élére báró Apor Vilmos 
gyulai apát-plébánost nevezte ki . 
Az uj püspök 1892-ben született 
ősi erdélyi nemesi családból. 
Gyulán már hosszú évek óta 
fejtett ki példás buzgalmu lel
kipásztori működést. 

Sajtókamara kerületi tit
kári megbizás. Vitéz Kolosváry 
Borcsa Mihály az Országos Magyar 
Sajtókamara elnöke megbízta Liszy 
Lajos győri újságírót a győri ka
mara kerületi titkári teendőinek 
elvégzésével. Működési köre hét 
vármegyére terjed: Győr, Ko
márom, Pozsony. Esztergom, 
Nyitra, Bars és Hont vármegyék 
A kerületi titkár tartja fenn a 
kapcsolatot a központtal és őr
ködik, hogy az egyes lapválla
latok betartják-e a kamarai ren
delkezéseket. 

Elekes Imre távozása. A 
kormány Elekes Imre m. kir. 
gazdasági főfelügyelőt az erdély
részi vármegyék gazdasági főfel
ügyeletévei megbízta és e célból 
Kolozsvárra rendelte ki . Mint 
értesülünk, Elekes Imre fenti 
megbízatása végleges jellegű. 
Elekes Imre távozása város- és 
niegyeszerle osztatlan sajnálko
zást keltett, a kiváló főtisztviselő 
munkássága nagy elismeréssel 
találkozóit vármegyénkben, Uj, 
n.igysulyu beosztásába egész vár
megyénk és városunk jókíván
ságai kisérik. 

Darányi Ignác emlékezete. 
A hálás utókor soha sem en
gedi a feledés homályába veszni 
nagy fiait, akik maradandó al
kotásaikkal, a közjavát szolgáló 
értékes munkájukkal irták be 
nevüket a történelembe. Az em
lékezés fáklyáját méltán gyújtjuk 
fel pusztaszentgyörgyi és tetét-
leni dr. Darányi Ignác, Magyar
ország legnagyobb földmivelés-
flgyi minisztere, Komárom vár
megye egykori nagybirtokosa és 
Komárom szab. kir. város dísz
polgára előtt is azon alka ómból, 
hogy január 15-én volt születé
sének kilencvenkettedik évfordu
lója. Budapesten 1848 ban szü
lelett és jogi pályára lépett. 
Mint fiatal ügyvéd jogtudós volt, 
1971 tői a székesfőváros törvény
hatóságában, 1881 óta pedig a 
képviselőházban tűnt ki nagy 
tudásával, munkabírásával. A 
szabadelvű párt alelnöke, később 
a képviselőház alelnöke lett, 
majd 1895-ben a báró Bánffy 
Dezső kormányában 8 évig, majd 
1906 ban a Wekerle minisztériu
mában 7 évig volt földmivelés-
ügyi miniszter, A másfél évtized 
alatt tökéletessé tette az ország 
mezőgazdasági berendezését. A 
szociális intézmények egész so 
rát hivta életre. Megalkotta a 
szövetkezeti törvényt, a gazda 
sági munkás és cseléd betegse 
gélyző pénztárt, teremlett olcsó 
bérleteket, kezdett telepítéseket, 
osztott ki először tenyészáliato 
kat, nemes vetőmagokat, hatal
mas folyamszabályozási munka 
kat indított el. Jelentős munkás 
ságot fejtett ki egyházi téren is. 
1896 ban a komáromi ref. egy
házmegye gondnoka, 1903-ban 
pedig a dimamelléki egyházmegye 

3 . oldal. 

főgondnoka lett. Komáromme
gyei vonatkozásban elévülhetet
len alkotások teszik örökre em
lékezetessé nevét. A Nádasdy 
grófoktól megvásárolván Duna
őrspusztát, Komárom szomszéd
ságában mintaszerű gazdálkodást 
folytatott. Ezen birtokán pihent 
meg legszívesebben, szivvel-lé-
lekkel dolgozott a város és a 
megye felvirágoztatásán, A Duna 
folyót szabályozta, a Csallóköz 
árvédelmét és belvizszabályozá-
sát eszközölte, a Vág balparti 
ármentesitő társulat ügyeit ren
dezte, Tanyon lenkikészitő tele
pet, Komáromban lengyárat lé
tesített, az ógyallai obszervatóri
umot kiépítette, Komáromban a 
rakpartokat kiépítette, az Erzsé
bet szigetet rendeztette, télikikö
tőt teremtett, fóldmivesiskolát, 
méntelepet stb. állított fel és az 
érsekújvári vasút megalkotását 
támogatta és elősegítette. El le
het róla mondani, hogy az or
szágnak legnépszerűbb legna
gyobb földmivelésügyi minisztere 
egyik legodaadóbb, közjavát elő
mozdító nagybirtokosa volt vár
megyénknek. 

Uj polgármester Eszter
gomban. Dr. Glatz Gyula elha
lálozásával megüresedett az esz
tergomi polgármesteri szék Re
viczky Elemér alispán elnöklésé
vel folyó hó 20 án volt a polgár
mester választó képviselőtestü
leti közgyűlés. A közgyűlés 
dr. Etter Jenő városi főügyészt 
választotta polgármesterré. 

T a g g y ű l é s . A komáromi 
(újvárosi) Katolikus Kör január 
26-án, vasárnap délután 4 óra
kor belépődíj nélküli műsoros 
taggyűlést tart, melyen Kossányi 
József polg. isk. tanár fog elő
adást tartani. Közreműködnek 
Varga Kató szavalatokkal, Poór 
István oki. egyházi karnagy és 
Pék József zeneszámokkal. Az 
előadást eszmecsere követ'. A 
Kör tagjait ezúton is meghívja 
az elnökség. 

Közgyűlés. A komáromi 
(déli) evang. egyházközség f. hó 
2ö-án, vasárnap az isteni tiszte
let végeztével d. e. 11 órakor az 
imaházban rendes évi közgyűlést 
tart. 

T U R U L 
FILMSZÍNHÁZ 
Komárom, K u n Miklós-u. I " . 

Telefon 470. 
Január 25 én, szombaton 

3!46 és 1 2 9 órakor, 
Január 26-án. vasárnap 

3i43, 3AG és l 29 órakor 
Jan. 27-én hétfőn -i'A6 és l ?9-kor 

A legtökéletesebb filmóriás 
Egy asszony 

három élete 
UFA híradó. 

Kérjük ügyelje az előadások 
kezdését. 

Január 29 én, szerdán és 30-án, 
csütörtökön W és l[29 órakor 

Nagyvilági nő 
Fox és Magyar világhiradó. 

Nagyon kérjük a krdves vendégeinket, 
ho'jy ne adjanak senki szavára, liogy 
nincs már hely a moziban, holott az 
mindég van. Ezért a mozilátogató for
duljon a pénztárhoz hol erre nézve 

készséggel adnak felvilágosítást] 



Túlhalmozott az ügyforgalom 
a komáromi városházán. 

Komárom ihj. sz. kir. város 
polgármesteri hivatalnak 1940. 
évi ügyforgalmáról kimatatás 
készült. A rideg számok minden 
ékes szónál jobban bizonyítják, 
mily emberfeletti munkát végez
tek városi tisztviselőink, mily 
óriási az ügydarabok száma 
amelyekkel polgártársaink fel
keresték a városi hivatalokat. 

De beszéljenek maguk a 
számok : 

Polgármesteri iktató 25.128, 
Közig. biz. iktató 683, K. B. 
gazd. alb. iktató 353, Kihágási 
iktató 458, Árvaszéki iktató 2066. 
Polgári peres ügyek 111, Mér
nöki iktató 680, Számvevőségi 

A Hypotecsná Cseszká 
Bankával szemben fennálló 
hátralékos törlesztörészletek 
megfizetése. A m. kir. Pénz
ügyminisztérium értesítése szerint 
a Hypotecsná Banka Cseszká 
prágai Bankkal szemben fenn
álló hátralékos törlesztőrészlete
ket, amennyiben azok a vissza
csatolás előtti időből, 1938. no
vember 2. maradtak fenn, meg 
kell fizetni. Azokat a törlesztő
részleteket, amelyek a vissza
csatolás napjától 1940. évi június 
hó 30-ig maradtak fizetetlenek 
1941. évi január hó 1-től 5 éven 
át 10 félévi részletekben kell 
vissza, illetőleg megfizetni a 
január hó 1. után esedékes rész
letekkel együtt, egyelőre kamat
mentesen. Felkérjük az érdekelt 
gazdákat, amennyiben a fentiek
től eltérő fizetésre kapnának fel
szólítást, azt vagy annak máso
latát a szükséges intézkedések 
megtétele végett akár a Kisal
földi Mezőgazdasági Kamarának, 
akár közvetlenül a Pénzügyminisz
tériumnak küldjék meg. (Fü. dr.) 

Vasutas bál. A farsang 
kiemelkedő eseménye lesz az 
idei vasutas bál. 1941. február 
l é n a Közponli Szállóban ren
dezik este fél 9 órai kezdettel. 
Cigány- és jazz zenekar játszik 
és fellép a vasutasok közkedvelt 
komikusa is, Györe Pista. 

Cigánybál. Bangó Jancsi 
és zenekara február 1-én, szom
baton a „Corso" étteremben tartja 
cigány bálját. A mulatság érdeke
sébe, hogy állandóan szólni fog 
a muzsika. A vármegye összes 
zenészei családjukkal képvisel
tetik magukat e bálon. 

Táncestély. A Komárom 
és Vidéke Ipartestület február hó 
2-án, vasárnap este fél 9 órai 
kezdettel tartja saját helyiségé
ben hagyományos táncestélyét. 
Erre a mulatságra ugy városunk
ból, mint a vidékről nagy ér
deklődés nyilvánul meg. Az es
tély tiszta jövedelmét az elaggott 
iparosok felsegélyezésére íor-
ditják. 

Bajtársi értekezlet. A volt 
31. h. gy. e. bajtársi szöv. ko
máromi csoportja február hó 
1-én szombaton este 8 órakor az 
Erzsébet-szigeten levő Vörös-féle 
vendéglőben bajtársi- értekezletet 
tart, melyre a bajtársakat ezúton 
is meghívja az Elnökség. 

iktató 713, Adóhivatali iktató 
6007, llletékbehajtási iktató 115, 
Rendőrségi pénz hunt. behajtás 
376, Tkvi végzés (értesítés) 396, 
OTI behajtás 632, Jav. hivatal 
308, Katonai segélyügy 2028, 
Anyakönyvi iktató i611, össze
sen 41.675 di b. Ügyiratot tart 
nyilván. Ehhez adandó az április 
5-én felállított Katonai és nép
mozgalmi iktató 5900, Népmo/.-
galmi nyilv. tart. 3935, Katonai 
ügyek 220, 
Közélelmezési ügyek 350 drb. 
vagvis az 1940. évben összesen 
52.237 drb. ügyiraton dolgoztak 
fel a komáromi városházán. 

Nagyarányú építkezések 
Fellsőgallán és Bánhidán. Je
lentős közmunkák indulnak meg 
a bányavidéki községeinkben. 
Felsőgalla uj községházat épített 
kb. 230.000 P költséggel. Bán-
htda község közvágóhidat, or
vosi és állatorvosi lakást, óvodát, 
épített közel 300.000 P költség
gel. Mindkét község tervbe vette 
még a levente otthon és levente 
sporttelep létesítését is. 

Jól sikerűit az iparosbál. 
Az idei farsang első bálját a 
Központi szálló nagytermében a 
Komáromi Iparoskör rendezte 
meg emlékezetes szép siker mel
lett. A jó, hangulatos mulatsá
gon résztvett a város előkelő
sége és az iparostársadalom 
majdnem teljes számban. A 
szép erkölcsi siker tekintélyes 
anyagi eredményt is hozott, ami 
érdeme az Iparos Kör érdemes 
vezetőségének, a táncestély agiliís 
rendezőségének. 

Adókedvezmény a kato
nai szolgálatot teljesített ipa
rosoknak és kereskedőknek. 
A kormány ugy rendelkezett, 
hogy azok az iparosok és ke
reskedők, akik a mult év folya
mán katonai szolgálatot teljesí
tettek s emiatt keresetükben 
hátrányt szenvedtek, kereseti adó
jukat felmondhatják és annak 
uj, méltányosabb megállapítását 
kérhetik. A felmondásnak január 
hó végéig meg kell történnie. 

Jutalomdijak érdemes 
ipari alkalmazottaknak, AZ 
iparügy, miniszter ez évben is 
10 oly ipari munkást részesit 
egyenkint 100 P jutalomban és 
elismerésben az iparkamaránk 
területén, akik hosszabb idő 
óta megszakítás nélkül egyhu
zamban állottak munkaadóik 
szolgálatában. A jutalmazásokra 
az indokolt előterjesztéseket a 
győri kereskedelmi- és iparka
mara utján január 31-ig kell 
megtenni. 

Doboz és tömb levélpapírok 
külömbözö színekben, nagy 

választékban olcsón 
beszerezhetők: 

Czike Pál és Társai 
papirkereskedésbcn, Komárom. 

Egy és két pengős bank
jegyek. A Magyar Nemzeti Bank 
átmenetileg 1 és 2 pengős bank-
jtgyeket hoz forgalomba. Az uj 
bankjegyek csak addig marad
nak forgalomban, mig a pénz
verde megfelelő mennyiségű fém 
váltópénz verésével elkészül. 

Vasúti személyforgalmat 
ismét csökkentették. Január 
23-án 0 órától további intézke
désig a személyszállító vonato
kat eddigi forgalommal szemben 
mintegy 10—12 százalékkal csök
kentették. Az utazási lehetősége
ket azért biztosította a Máv. 
igazgatósága. 

Országos Társadalombiztosító Intézet. 

Haleset ellen védekezz! 
15—14062. 

1941. 

Versenytárgyalási 
hirdetmény. 

Az Országos Társadalombizto
sító Intézet a komáromi rendelőintézet 
befejezésével kapcsolatos központi fű
tési, vízvezetéki, csatornázási és villa
mos berendezési munkákra nyilvános 
versenytárgyalást hirdet. 

Bánatpénzt az intézet budapesti 
főpénztáránál vagy a komáromi kerü
leti pénztárnál kell letétbe helyezni. 

A kiírás részletei u. ni. verseny
tárgyalási hirdetmény, általános szál
lítási (munka) feltétélek, ajánlaü űrlap, 
költségvetési űrlapok, épitési programm 
1941. január 17-től az Intézet műszaki 
osztályán (Vil i . Fiumei-ut 19jb. I. e m . 
11. sz.) és Komáromban az O T I . ke
rületi pénztáránál a hivatalos órák 
alatt díjmentesen szerezhetők be. A 
tervek az Intézet műszaki osztályán és 
a komáromi kerületi pénztár székhá
zában tekinthetők meg. A szükséges 
felvilágosításokat az Intézet műszaki 
osztálya adja meg. 

Az aláirt ajánlatokat sértetlen 
borítékban elhelyezve, pecséttel lezárva 
az Országos Társadalombiztosító In
tézetnél (Budapest, V I I I , Fiumei-ut 
!9[b. I. em. 83. sz. alatt) 1941. február 
7-én d. e. 11 óráig személyesen vagy 
posta utján kell benyújtani. A postán 
beküldött ajánlatokat oly időben kell 
feladni, hogy azok a jelzett határidőre 
az Országos Társadalombiztositó I n 
tézethez beérkezzenek. Ugyanezen a 
napon az Intézet budapesti központi 
székházában V. t m . 2. sz. alatti ta
nácstermében 12 órakor fogják az 
ajánlatokat felbontani, amikor az aján
lattevők vagy azok képviselői jelen 
lehetnek. 

Az ajánlat borítékját a követ
kező felirattal kell ellátni: „Ajánlat a 
15—14662)1941. sz . versenytárgyalási 
hirdetményben közölt és a komáromi 
székház építés-befejezésével kapcsola
tos - munkákra". 

A postán beküldött ajánlatokat 
kettős borítékban kell elhelyezni és oly 
időben postára adni, hogy a/ok az 
előbb jelzett határidőre az Intézet k ö z 
pontjához beérkezzenek. 

A munkálatokra vonatkozó ö s z -
szes feltételek az általános szállítási 
(munka) feltételek továbbá költségvetés 
(műszaki leírás) az „Ajánlat" és az 
épitési programm tartalmazzák. 

Budapest, 1941 január hó. 

Országos Társadalombiztositó 
Intézet. 

H á z h e l y e 
az uj kat. templom körül 
előnyös fizetési feltételek 
mellett jutányos áron 

e l a d ó k 
Érdeklődni lehet 

a Komárommegyei Hitelbank Kt-nr.i , 
Komirom, Baross-u. 7. «/.. 

3I9| 1940. végreh. szám. 

Árverési hirdetmény. 

Ezen árverés kitűzésének alapját 
képező végrehajtás közbenjöttei lett 
foganatosítva. 

Közhírré teszem, hogy a komarom-
újvárosi kir. járásbíróság Pk. 3931(1939. 
sz. végzése folytán dr. Révy Albin 
bpesti ügyvéd által képviselt Ulrich 
B. J. végrehajtató javára egy végre
hajtást szenvedett ellen 199 P tőke és 
járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folyamán lefoglalt és 1080 
P-re becsült ingóságokra az árverés 
elrendeltetvén, annak a korábbi és felül-
foglaltatók követelése erejéig is, ha k i 
elégítési joguk még fennáll, végrehaj
tást szenvedőnél Kisbéren leendő meg
tartására határidőül 

1941. évi február hó 1-én d. u. 2 
óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le
foglalt bútorok, képek és egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsértéken alul is, de legalább a becs
értek 2|3-áért elfogom árverezni. 

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

Komáromujváros, 1941 évi j a 
nuár hó 3-án. 

Borsitzky László 
P. H. kir. bírósági végrehajtó. 

A komáromujvárosi kir. jársbiróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

4125|1940. tkvi. s z . 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
C s ó k a Antalné és társai végre

bajtatóknak Nagy Ferencné é6 Ruk-
kenschuk Józsefné végrehajtást szen
vedők ellen indított végrehajtási ü g y é 
ben a telekkönyvi hatóság a végrehaj
tási árverést 117 P 21 f költségköve
telés és járulékai behajtása végett a 
Komárom városban fekvő s a komá
romi 587 sz . tkvi betétben A + 1. sor 
Lakház a Koppánmonostor 133 sz. a* 
udvar, Kert és Gazdasági épület a D a 
náravaló dűlőben Rukkenschuk józsefné 
sz. Dudás Margit és Nagy Ferencné 
sz. Dudás Teréz nevén álló ingatlaira 
a C . 1. s o r s i , alatt özv. Paréj Istvánné 
sz. Beke Julianna javára bekebelezett 
özv. haszonélvezeti joggal terhelten 
1500 P kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1941. é v i m á r c i u s b ú 
21. n a p j á n délután 3 órakor a telek
könyvi hatóság helyiségében (Beothy-u. 
15 sz . fszt. 1. ajtó) fogják megtartani. 
Az árverésre kerülő ingatlan a kikiál
tási ár felénél alacsonyabb áron nem 
adható el. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 
o/o-a, amelyet a magasabb ígéret 
ugyanannyi o.Vára kell kiegészíteni 

Komárom, 1940. évi november hó 
16. napján. 

Dr . Jánossy s . k. kir. jbiró. 
A kiadmány hiteléül: 

P. H. Funtek Zoltán 
kiadó. 

A város forgalmas helyén, más 
elfoglaltság miatt egy jólmenő 

f ü s z e r ü z l e t 
berendezéssel együtt azonnal 

kiadó. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

• Mussolini-ut 23. 
ve, H^Ci'C!" Dü75Ó.. 

f^l f \ á\ Észak-Komá-
L i a u u romban, Mes
ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép 
beltelekkel. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 


