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Városunk jobb sorsáért. 
A napokban kerül tár

gyalás alá a város 1939. évi 
zárószámadása, mely a szá
mok rideg köntösében tárja 
elénk a husz éves cseh ura
lom gondolkozását, felfogá
sát, szellemiségét, melynek 
jegyében irányították két év
tizeden át a városgazdálko
dást, ősi városunk közéletét, 
polgárságának sorsát, anyagi 
helyzetét. A zárószámadás 
a múlt bűneivel szemben 
feltárja továbbá a magyar 
életlehetőséguj útját, polgár
mesterünknek uj felfogását, 
a városigazgatásnak, a 
városgazdálkodásnak uj irá
nyait s érezteti a hatását 
a'magyar kormányzat hat
hatós támogatásának. 

A város ügyeinek vite
léi mindenkor a gazdálko
dás módszerei igazolják. 
Mily jól esik a zárószáma
dások bemutatásával látnunk, 
hogy a város első tisztvise
lője, polgármestere, mennyire 
szivén viseli a város polgár
ságának a sorsát. A létért 
folyó küzdelmek közepett 
tapasztaljuk, hogy az első 
polgár minden eszköz
zel elsősorban arra tö
rekszik, hogy a város nyo
masztó anyagi helyzetén se
gítsen. Mily jól esik érez
nünk, hogy városunk nagy 
fia, országgyűlési képvise
lője, dr. Zsindely Ferenc 
miniszterelnökségi államtit
kár ott áll kerülete, szülő
városa mellett, létküzdelmé
ben, élethalál harcában se
gíti, támogatja. Mily jól esik 

tudnunk, hogy városunk nagy 
ínségében élvezheti a köz
ponti kormányzat hathatós 
támogatását, önhibáján kívül 
jutott súlyos anyagi termé
szetű betegségében szerető 
atyának, jó orvosának tekint
heti belügyi főhatóságát, aki a 
gondterhes háztartási hely
zetének megkönnyítését ered
ményesen elősegíti és ezál
tal a városi polgárság jobb 
sorsának, a pótadóteher csök
kentésével, elérhető javulását 
előmozdítja. — Nos, ezek a 
kedvező jelenségek fényesen 
igazolják, hogy céltudatos 
munka folyik városunk jobb 
sorsának munkálásán. 

A munka azonban csak 
ugy hozhat százszázalékos 
eredményt, ha a törvényha
tósági bizottság minden tagja 
és a város lakosságának 
minden polgára átérzi annak 
súlyát, hogy csak a vezetők 
iránti teljes bizalom, a lokál
patriotizmus szülte teljes 
összefogás, a megfeszített 
önzetlen munkavállalás és 
munkakészség birtokában te
remthetünk városunkban va
lóban olyan helyzetet, hogy 
a mult minden terheit viselni 
tudjuk, városunk érdekét 
kapcsolva az ország érdekei
vel, a város fejlődését, ipari 
és kereskedelmi életének elő-
haladását, kultúráját előbbre 
vinni, a város lakóságának 
jólétét, boldogulását biztosí
tani tudjuk. 

A városi életünk meg
újulásának és felvirradásának 
nagyszerű káprázatában mi 
reménykedünk. Hisszük, hogy 
városunk a szebb, a boldo
gabb jövőjét el fogja érni. 

A szebb, boldogabb, 
jövő feltétele: az összetartás, 
az egymás iránti bizalom, a 

vállvetett kitartó munka, a 
rend és a fegyelem. 

A rendkívüli idők indo
kolják, hogy Komárom thj . szab. 
kir. város polgármestere a háztar
tási és egyéb alapjainak 1939. 
évi zárószámadását csak most 
adla a törvényhatósági bi
zottság rendelkezésére. Ha te
kintetbe vesszük azonban, hogy 
a cseh uralom alatt a varos va
gyonával és a polgárok pótadó
jával nyilvános számadás nélküi 
lehetett: gazdálkodni, — hisz a 
fölszabadulás után a felszámo
lás keretében egy tételben kerül
tek elintézésre a cseh megszállás 
utolsó 15 évének zárészárnadá-
sai, —elsőpillanatban megállapít
hatjuk, hogy a két városrész 
egyesítése után nem kis feladat 
volt Komárom thj. szab. kir . 
város első költségvetését, majd 
ennek keretében most az első záró
számadást összeállítani. Alapos, 
nehéz és körülményes munkával 
sikerült csak a mult zűrzavarai 
közt rendet teremteni, a vagyoni 
ügyvitelt rendszerbe foglalni. — 
A fáradságos, áldozatos munkát 
végre siker koronázta. 

Városunk vagyonkezelé
sét ellenőrző számvevőség Fried-
rich János számvevőségi fő
tanácsos szakszerű vezetésével 
elkészült a mestermunkával és 
az egyesitett város elsőévi záró
számadását a törvényhatósági 
bizottság tagjainak rendelkezé
sére bocsájtotta. 

A zárószámadás a cseh 
gazdálkodás szomorú képét festi 
Mig ugyanis a háztartási alap 
évvégi maradványa 41.137 P 21 f. 
felesleget mutat, addig a cselekvő 
és szenvedő hátralékok fedezet
len hiánya 754.423 P és 47 fillér. 

Ennek a fedezetlen hiánynak a 
rendezése kereken 350 százalé
kos külön pőtadó kivetését vagy 
pedig egy ujabb kölcsön igény
bevételét tenné szükségessé. Vá
ros vezetőségünknek bölcs és 
szakszerű gondoskodása a kor-
mányhatósagunk jóindulatú tá
mogatásával sikerre vitte a város 
anyagi helyzete javítását és a 
polgárság súlyos terheit enyhí
teni megfelelő államsegély kiesz-
közlésével. Így értük el, hogy 
a külföldi tartozásokból eddig 
rendezést nyert 1.061.726 P 27 
fillér, a leírandó tételek után pe
dig 97.927 P 41 fillér. Az igy 
javunkra írandó 1.159.935 P 68 
fillér összeg jelentékenyen túlha
ladja a hátralékoknál mutatko
zott deficitet. 

Megnyugtató, hogy a zár
számadás fejezetei alatt történt 
elszániosok mindenben a költség
vetés keretei szerint mozognak, 
hitelátlépés nem történt. A vég
összeg szerint a szükségletnél a 
költségvetési előirányzat volt 
1.160.895 P ezzel szemben az 
előírás 1.119.903 P, a fedezeti 
részen pedig 1.160.895 P elő
irányzattal szemben 1.167.870 P 
előírás, mely főösszegek a szük
ségletnél 40.992 P, a fedezeti 
részen 47.632 P kedvezőbö ered
ményt tüntet fel. 

A cseh uralom két évtize
des mulasztását egy év alatt 
nem lehetett helyre hozni, jól 
tudjuk. így az első év záró
számadásával meg lehetünk elé
gedve. Csak hálásak lehetünk a 
városi vezetőségnek, a belügyi 
kormányzatunk jóindulatú támo
gatásának s Komárom magas 

Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
ár«n 

| V á s á r o l j u n k ( 

a Felsödunántúli H A N G Y A Szövetkezet 
11-es sz. ü z l e t é b e n Komárom, Mussolini-ut 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk! I 

E L Ő F I Z E T É S I ÁR 
Egész évre 8 P. | Negyedévre 2 P. 
Félévre 4 P. j Egyes szám ára 20 fül. 

Megjelenik minden szombaton. 

Felelős szerkesztő: 

PATHÓ GYULA 

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 461. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

Elkészült 

Komárom 1939. évi zárszámadása. 



Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bníort akar . 

pártfogójának, hogy a várost 
kétségbeejtő súlyos anyagi hely
zetéből már is kiemelték. 

Mi is azt hirdetjük, mit a 
zárószámadást tartaimazó kimu
tatás előszavában polgármes
terünk és számvevőségi főnö
künk mondanak : lépésről lépésre 
kell haladnunk, amikor is az 
eredmény nem fog elmaradni, 
mert biztosan célhoz érünk. De 
hozzátesszük még : csak össze
tartással, vallvetett, közös mun
kával. 

Uj, négy tanerős 
állami elemi iskolát kap 

Komárom. 
Régi hiánya Komárom is

kolaügyének, hogy a benei és a 
partosujtelepi külterületek tan
kötelesei szamára nincs lakóhe
lyükhöz közel eső elemi iskola 
s emiatt az ottani, nagyrészt 
szegénysorsu tanulók 4—6 km. 
utat megtéve kénytelenek bejönni 
a város belterületén lévő isko
lákba. Ez a lehetetlen állapot 
súlyosbodik azzal, hogy a cipő, 
a ruhabeszerzési nehézségek kö
vetkeztében a szegény gyerme
kek megfelelő lábbeli hiánya m i 
att gyakran elmaradnak a mesz-
szelevő iskolákból. 

Vitéz Szabó István kir. 
tanfelügyelő ez állapotokat látva 
már 1939-ben foglalkozott a 
partosi uj iskola létesítésének 
kérdésével. Megkereste a város 
vezetőségét, hogy a létesítendő 
uj partosi iskola számára a vá
ras gondoskodjon telekről, épü
letről és megfelelő bebútorozás
ról, aminek fejében a vallás és 
közoktatásügyi minisztertől k i 
eszközölné egy vagy két állami 
tanerő kiküldését. A város 
iskolaügyeit mindig szivén
viselő Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármester a 
tervet magáévá tette s javasla
tára a folyó év nyarán a város 
törvényhatósági bizottsága hatá
rozatban el is vállalta a létesí
tendő uj iskola elhelyezését és 
bebútorozását, nemkülönben a 
két kiküldendő állami tanerő i l 
letményeinek 20<Vb-át, mint 
helyi javadalomnak terhét. 

A határozatot a város kér
vényével együtt a kir . tanfelü
gyelőség felterjesztette a vallás 
és közoktatásügyi miniszterhez, 
akinek válasza most érkezett le. 

A rendeletben a miniszter 
uj isicola építését szükséges
nek jelöli és hogy ez felé
pülhessen, áldozatos bőkezűség

gel bU.OOO pengő államsegélyt 
helyez kilátásba a város részére. 
Az iskola elhelyezésének, bebú
torozásának és dologi fenntar
tásának vállalása fejében meg
ígéri a miniszter, h«gy az isko
lát állami jelleggel ő tartja lenti, 
vagyis négy állami tanítói állási 
szervez s ezeknek illetményeit a 
kultusztárca fedezi. Addig pedig, 
mig az uj iskola felépül, a telep 
I . — I I I . osztályos tanulóit a va-
res által kibérelendő szükség 
tanteremben fogják tanítani. 

Örömmei üdvözöljük az uj 
iskola megszervezését, amelyre 
ma különöskép szükség van. Az 
uj iskola létesítésével a szegény 
benei és partosi gyermekeknek 
nem kell majd esőben, hóban 
több kilométert gyalogolni s az 
amúgy is silány lábbelijüket na
ponkánt tönkretenni azért, hogy 
iskoiábajárási kötelezetségüknek 
eleget tegyenek. Az uj iskola te
hát nemcsak kulturális, hanem 
szociális szükségességet is jeient. 

N o v e m b e r 23-án lesz 

K o m á r o m b a n 

a Széchenyi emiékünnep. 
Történelmi tradíciójához hí

ven, méitó keretben ünnepli 
Komárom népe a „legnagyobb 
magyar" születésének 150-ik év
fordulóját. November hó 23-án 
— vasárnap — délelőtt íél 12 
órai kezdettel Komárom t i i j . 
szab. kir . város közönsége a 
kultúrpalota nagytermében ren
dez Széchenyi emlékünnepélyt. 

Mint értesülünk, Széchenyi 
életét és működését Király J ó 
zsef esp.-plébános, országgyű
lési képviselő fogja méltatni. Az 
ünnepnap jelentőségét a Széc
henyi Emlékbizottság országos 
kiküldöttje idézi emlékünkbe. A 
kisérő műsort a Jókai Egyesület 
és a Komáromi Dalegyesii'et 
most állítja össze. Az emlékün
nep részletes rendjét az előké
szítő bizottság állítja össze s a 
jövő hét elején hozza nyilvá
nosságra. 

1 Küzdj az árdrágítók ellen ! 
2. Ha árdrágítóval találkozói, hivj ren

dőrt, mert ez a kötelességed ! 
3. Ne fizess többet senkinek a hatósá

gilag megállapított áraknál! 
4. Segíts az areüenörzók munkájában, 

mert azok rajtad segítenek! 
5. Az árakra ne csak magad vigyázz, 

tartasd be másokkal is! 
6. Ne ülj !el kósza híreknek, mert azo*: 

terjesztése a spekulánsoktól ered! 
7. Beosztással élj, ne halmozz árut, a 

rejtegetöket pedig jelentsd fel! 
8. Zugforgalomban ne vásárolj és ne 

adj el, mert azzal a tisztességes 
kereskedelem készlete csökken! 

9. A nemzet érdeket tartsd szem előtt 
és nc engedd kijátszani a hatósági 
rendelkezéseket! 

10. Légy méltó a szovjet ellen harcoló 
hőseinkhez és vállald az igazságos 
áldozatot az otthoni gazdasági 
fronton! 

Komárom vármegyei 
iskolánkivüli népművelés. 

Mozgalom a tanítók anyagi helyzetének javítása erdekében. 

Komárom vármegye T ö r -
I vényhatósáüi Iskolánkivüli Nép-
í művelési Bizottsága f. évi no-
I veinber hó 13-án csütörtökön 
, tartotta meg beszámoló és mun-

katervtárgyaíó évi rendes köz-_ 
gyűlését Reviczky István alispán 
einöklésével. 

Reviczky István alispán el
nöki megnyitójában annak szük
ségességét hangoztatta, hogy a 
népművelési előadások keretében 
az előirt tárgykötökön kivül 
olyan anyagot is fel kellene dol
gozni, amelyek helyi vonatko
zásúak és közérdekűek. A nép
művelési előadások iránt pedig az 
érdeklődést ugy lehetne foxozni, 
hegy a szomszédos községek 
ti.iadói egymást cseréinek. 

Wiesenbacher József vár
megyei titkár az elmúlt év mun
kájáról adott kimerítő tAj^-koz-
tatot. A népművelés szolgalatá
ban 15.143 egységben több száz 
előadást és kitűnő sikerű tan
folyamokat tartottak. Meleg el
ismerő szavakkal emlékezett meg 
a testületekről, egyesületek, szer
vekről és egyénekről, elsősor
ban a tanítókról, hogy előadá
sokat, tanfolyamokat szerveztek, 
előadásokat tartottak. 

A tanácskozás fontosabb 
részét a jelen teendői és a jövő 
tervei alkották. A munkaprog-
ramm ismertetése kapcsán k i 
emelte, hogy az uj munka Szé
chenyi szellemében indul meg, 
az előadások tárgyköre felöleli 

az erkölcsi, szociális, nemzet
védelmi, gazdasági és kulturális 
vonatkozás minden szükségletét 
és itt keli helyesen beleékelni a 
helyi bizottságoknak mindazon 
közérdekű anyagot, melyet a 
helyi körülmény és helyzet i n 
dokolta tesz. 

Reviczky István alispán az 
énekkultusz ápolását szorgal
mazta, dr. Boncz Nándor vm.-i 
árvaszéki elnök a fiatalkorú bű
nözők megmentése érdekében 
megfelelő tárgyú előadások be
cikkelyezését kéri. 

A zárszámadások, vagyon
leltár es a költségvetési-előirány
zat elfogadása után tárgyalta még 
a közgyűlés a leventetanfolyamok 
női leventék szellemi képzésének 
ügyét, továbbá a vármegyei nép
főiskola kérdését és a dunaszer-
dahelyi cigányiskola állami és 
vármegyei segély ügyét. 

Az indítványok során Csery 
István ékeli esp. plébános a ta
nítóság tűrhetetlen helyzetét tette 
szóvá. A népmüvelés szolgálatá
ban és minden közjavát szolgáló 
kulturális, szociális stb. munka
körben a tanítóság munkaereje 
fokozottan van igénybe véve, ez
zel szember az anyagi ellátása 
oly sivár, hogy ma már senki 
sem akar erre a fontos bivatásu 
pályára lépni. Indítványára a 
közgyűlés elhatározta, hogy fel
iratban kéri a kultuszkormány
tól a tanítóság anyagi helyzeté
nek megjavítását. 

A Jókai-szabadegyetem hetedik előadása. 
November hó 10-én, hétfőn 

este „Tiszta magyar élet" cimen 
dr. Polony Béla kórházi főorvos 
tartott igen értékes előadást a 
kultúrpalotában. A bátorkiállásu 
népszerű közéleti harcos sza
badegyetemi előadása iránt oly 
nagy volt az érdeklődés, hogy 
kultúrpalota képtárterme kicsi
nek bizonyulí a hallgatóság be
fogadására. 

Pálos Ferenc dr. elnöki 
megnyitójában arra kérte a sza
badegyetemi előadások hallga
tóságát, hogy a pontos meg
jelenésre nagyobb gondot for
dítsanak mert a jövőben az elő
adásokat 8 órakor pontosan 
megkezdik. 

A kitűnő előadó Prohászka 
Ottokár munkáiból vette anyagát. 
Éivezetes stílusban, rendkívül 
hatásosan, nagy gondossággal és 
alapos felkészültséggel tárta a 
hallgatóság elé azt a világharcot, 
mit a kereszténység és a zsidó
ság viv éveszázadokon át gaz
dasági és kulturális sikon a va
gyonért, a hatalomért. Száraz 
adatokkal elemezte a fajt, mely 
túlságos liberalizmust, túlzó sza
badelvűsedet hirdet, osztály
harcot szít, miközben teljesen 
ránehezedett a magyar közéletre. 
A mai korunk problémái között 
ezért szerepel első helyen a 
zsidókérdés, melyet, ha meg

oldani akarunk, fel kell hagyni az 
idejemúlt és egyáltalában nem 
Korszerű kísérletekkel és a meddő 
elméleti szócsataKkal, inkább ösz-
sze kell fogni és el kell indítani 
egy komoly munkát és nemzeti, 
szociális irányú keresztény szel
lemiséggel gazdasági és k u l t u 
rális téren kell dolgozni és har
colni, mig a boldogabb magyar 
jövőbe vetett hitünk valóra 
nem válik. 

Dr. Polony Béla előadását 
a közönség teszült érdeklődés
sel hallgatta és az előadót lel
kesen ünnepelte. Az előadást 
vita nem követte, mert az érté
kes és tanulságos előadás P r o 
hászka igehirdetése volt s a 
nagy szellemi vezér tanításait a 
hallgatóság egyhangúlag fo
gadja el. 

Hétfőn, november 17-én 
este 8 órai kezdettel folytatja a 
Jókai Egyesület szabadegyetemi 
előadássorozatát. Belépődíj nincs. 
Érdeklődőket szívesen látnak. 

E l a d ó 
Komárom déli városrészében 
uj emeletes V I L L A hét 
szobával, minden komforttal. 
A ház adómentes. Értekezni 
lehet dr. Kun Árpád komá
romi ügyvéddel. 

Aftrusiiiizpaíiesíta. 



A komáromujvárosiak 
szimfonikus 

hangversenye 
a kultúrpalotában. 

Komárom újváros népszerű, 
reprezentatív énekkara, az kr-
pádházi Boldog Margit Egyházi 
Vegyeskar az Iskolánkivtíli Nép
művelési Bizottsággal karöltve 
november hó 22-én, szombaton 
este a kultúrpalotában nagysza
bású, magasnivójú szinfonikus 
hangversenyt rendez. Közremű
ködnek : nagytehetségű jeles föl-
dink, dr. vitéz Kovátsné Wiesen-
bacher Margit hangversenyének-
müvésznő, az Árpádházi Boldog 
Margit Egyházi Vegyeskar és az 
újvárosi társadalom zenemüve
iéivel kibővített 22-ik honvéd
zenekar. Vezényel Poór István 
oki . egyházi karnagy, aki az 
ének és zenekari darabokat nagy 
alapossággal betanította. A kar 
szólóénekesei: Szurmui Mária, 
Zobori Mária, Kiss Gyula és 
Radnóti Károly. A műsort Ma
rosi István tanitó fogja ismer
tetni. 

A hangverseny műsorán 
Adám, Beethowen, Haydn, Hű
bér, Kodály, Kotuiela, Mozart, 
Liszt, Poór és Viadana zenekari
énekkari művei szerepelnek. Je
gyek — tekintettel a nagy ér
deklődésre — mar alig áll ren
delkezésre, elővételben válthatók 
Czike Pál és társai könyvkeres
kedésben (Újváros) — Nóvák 
Béla látszerész és Vavra cuk
rászdában Szent-István uton (Ná
dor utca.) 

Komárom és messze vidék 
zenekedvelő és pártoló közön
sége fokozott várakozással és 
rendkívül érdeklődéssel tekint a 
szinfonikus hangverseny elé. 

A Művészeti Hetek 
programmja. 
A kultuszminisztérium Sop

ron, Győr , Székesfehérvár, Pécs, 
Kassa, Ungvár vidéki városok 
után december hónapban Komá
romban rendez Művészeti Hetek
et. 

A kultuszminisztérium mű
vészeti osztálya most közölte 
polgármesterünkkel a Művészeti 
Hetek programmját, amely a k ö 
vetkező : 

1941. december 6-án 18 
órakor megnyitó Irodalmi és 
Zenei Est a kultúrpalota nagy
termében. 

1941. december 7-én 11.30 
órakor a képzőművészeti kiállí
tás megnyitása. 

1941. december 8-án 11 
órakor tárlatvezetés. 

1941. december 8-án 19.30 
órakor hangverseny (az állami 
zenei pályázaton dijat nyert mű
vek első előadása) a kultúrpalota 
nagytermében. 

1941. december hó 9-én 
előadás a kultúrpalota nagyter
mében „A csallóközi falusi épí
tészet és Csallóköz műemlékei" 
címmel. 

1941. december hó 13-án 
Irodalmi és Zenei Est a kultúr
palota nagytermében. 

1941. december 14-én 11 
órakor tárlatvezetés. 

1941. december 14-én kes-
kenyfilmbemutató a kultúrpalota 
nagytermében. 

1941. december 17- én elő
adás népzenei felvételekről a 
kultúrpalota nagytermében. 

1941. december 20-án vá
rosrendezési előadás „Szép Ko
márom" cimmel a kultúrpalota 
nagytermében. 

H I R E Í L 
K i n e v e z é s . A kormányzó 

vitéz Küvcsy Béla alezredest m. 
kir. ezredessé nevezte k i . 

H a l á l o z á s . Szabó Vendel 
dr. , a Budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem nyilvános ren
des tariára, pápai prelátus tragi
kus hirtelenséggel elhunyt Buda
pesten 58 éves korában. Az el
hunyt egyetemi tanár, ki a buda
pesti egyetem teológiai fakultá
sának egyik disze volt, Kisbéren 
született. 

V ö r ö s k e r e s z t e s k i tünte
t é s e k . Magyarország Kormány
zója a honvédegészségügyi szol
gálat és a Magyar Vöröskereszt 
érdekében a felszabadított or
szágrészek visszaszerzése alkal
mából kifejtett önfeláldozó ha
zafias működése elismeréséül 
báró Malcomes Gyulánénak, a 
Magyar Vöröskereszt Komáromi 
Szervezete elnöknőjének a Ma
gyar Vöröskereszt érdemkereszt
jét adományozta. 

S z e m é l y i h i r . Kazacsay 
Tibor tanügyi tanácsos, a vidéki 
zeneiskolák országos szakfelü
gyelője f. hó 4-én Komáromban 
tartózkodott, meglátogatta a ze
neiskolát, majd beható tárgya
lást folytatott Alapy Gáspár pol
gármesterrel és Sendlein János 
karnaggyal, a zeneiskola uj 
igazgatójával. — Bierbauer Virgil 
műépítész f. hó 4-én szintén 
Komáromban tartózkodott és a 
Művészeti Hetek keretében ren
dezendő építészeti kiállítást ké
szítette elő. 

Polgármesterünk eltil
totta a káromkodást. Polgár
mesterünk rendeletet adott k i , 
amellyel a városnál alkalmazott 
munkásoknak és napszámosok
nak megfutotta a káromkodást. 
Aki a rendelkezés ellen vét, 
büntetése elbocsátás. 

Bírósági kinevezések. A 
kormányzó az igazságügyi m i 
niszter előterjesztésére Váradi-
Brenner Alajos dr. ny. budapesti 
ítélőtáblai birót a budapesti ítélő
táblához bíróvá, dr . Csajánghy 
István tapolcai járásbirésági t i t 
kárt a komarom-óvárosi, dr. 
Vida Sándor zalaegerszegi tör
vényszéki titkárt a Komárom-
óvárosi, dr. Tibor István Komá
rom-óvárosi járásbirósági jegyzőt 
a dunaszerdahelyi, Pákh Janói 
dr. mármarosszigeti árv. ülnököt, 
a mármarosszigeti járásbíróság
hoz járásbirákká kinevezte. 

Talált tárgy. A komáromi 
rendőrkapitánysághoz egy pénz
tárcát pénzzel szolgáltattak be. 
Igazolt tulajdonosa a rendőrka
pitányságnál az átvételért jelent
kezzék. 

A kórházi bizottság ülése. 
Komarom thj . szab. kir . város 
kórházi bizottsága Alapy Gáspár 
m. kir. kormányfőtanácsos, pol
gármester elnöklete alatt f. hó 
4 én d. e. 10 órakor ülést tar
tott, amelyen a közkórház kibő
vítésének és felszerelésének a 
kérdését tárgyalták meg. Az Ülés, 
amelyen az előadói tisztet dr. 
Király József sebészfőorvos h. 
korházigazgató látta el, négy 
órán keresztül tartott. Ezeknek 
az ügyeknek a letárgyalása cél
jából e hó folyamán előrelátha
tólag közgyűlést fog tartani a 
város törvényhatósági bizottsága. 

K o m á r o m v á r o s novem
ber havi rendes törvényhatósági 
kisgyülését és közigazgatási b i 
zottság rendes ülését nem a hó 
második keddi napján, f. hó 
11-én, hanem november hó 18-án 
tartja meg. 

A v á r m e g y e kisgyülését 
és közigazgatási bizottság ren
des havi ülését vármegyénk fő
ispánja másirányu halaszthatatlan 
közérdekű elfoglaltsága miatt 
november hó 11-érői, a hét kedd-
jéről a következő hét keddjére, 
november 18-ára halasztotta. 

Vacsora a j ó t é k o n y s á g 
j e g y é b e n . A Szociális Misszió
társulat Komáromi Szervezete 
november hó 15-én, szombaton 
este 8 órakor társasvacsorát 
rendez a komáromujvárosi Corso-
élterem külön helyiségében. A 
vacsorát a jótékonyság jegyében 
rendezik. A 2 P - Q S vacsoraár 
bizonyos százaléka az egyesület 
jétékony alapját fogja növelni. 

U j tanitó a Mailáth isko
l á b a n . Komárom Szent András 
egyházközség tanácsa és kép
viselőtestülete az újonnan szer
vezett VI . tanítói állásra Andor 
Jenő dunaalmási kántortanítót 
választotta meg nagy szótöbb
séggel. 

Tüzelőanyag adományt 
kaptak a tűzharcos ellátat
lanok. A folyó évben is nemes 
jószívűséggel siet Kárász János 
fa- ás szénnagykereskedés a ko
máromi tűzharcosok ellátatlanjai 
segítségére, egy waggon szenet 
adományozott a téli hideg elvi
selésére. A nagylelkű gazdag 
adományt vitéz Nagy Nándor 
főispán, a tűzharcos főcsoport 
elnöke és Geőbel Károly ügyve
zető elnök az alábbi levélben 
nyugtatják : Tekintetes Kárász Já
nos urnák fa és szénnagykeres
kedés Komárom. A komáromi 
tűzharcos főcsoport, — valamint 
a komáromi hadviseltek bajtársai 
nevében, — legőszintébb köszö
netünket fejezzük ki t. Cimnek 
azért az emberbaráti elhatáro
zásáért, mellyel a hadviseltek
nek, — ugy mint az elmúlt év
ben, a folyó évben is — egy 
waggon szenet volt szives teljes 
díjtalanul rendelkezésre bocsá
tani azzal, hogy az a szegény, 
segélyezésre szoroló hadviseltek 
között a téli hideg beálltával 
segélyként kiosztassék. őszinte 
tiszteletünk megnyilvánitása mel
lett maradtunk Komárom, 1941. 
évi október hó 29-én. vitéz Nagy 
Nándor s. k. főispán, a Tűzhar
cos Főcsoport elnöke, dr. Geőbel 
Károly sz. főszolgabíró, a Tűz
harcos Főcsoport flgyv. elnöke. 

Szeretetvendégség . Már 
legutóbbi számunkban közöltük, 
hogy a Péczely-téri egyházköz
ségben működő Nőegyesület f. 
évi november hó 16-án délután 
5 órai kezdettel az óvoda ter
meiben szeretetvendégséget ren
dez. Az összejövetel bevétele a 
a szegénysorsu iskolás gyerme
kek karácsonyi segélyét szol
gálja. Teajegy ára 1 P. A mű
soron három szavalat, szólóének, 
egy vegyeskari ének, megnyitó 
ima és beszéd, továbbá egy ün
nepi szavalat szerepel. Az ün
nepi szónok nevét meglepetés
nek szánta a rendezőség. Ezúton 
is felkéri a Nőegyesület elnök
sége az egyházközség tagjait és 
az érdeklődőket, hogy a jóté
kony célra való tekintettel minél 
számosabban jelenjenek meg. 
Végül felkéri a rendezőség a 
megjelenőket, a cukoradagot szí
veskedjenek magukkal hozni. 

Ismeretterjesztő e l ő a d á s . 
Városunkban ez évben is meg
rendezi ismeretterjesztő előadás
sorozatát a város Népművelési 
Bizottsága. Az előadásokon min
den alkalommal kiváló elő
adók szerepelnek, tanítanak és 
terjesztik a népi kultúrát. Komá
rom-Újvárosban f. hó 18-án, 
kedden este 8 órakor a Turul 
filmszínházban lesz az első 
ismeretterjesztő előadás, melynek 
műsorát Balogh Sándor ügyve
zető nagy gonddal állított össze. 
Belépődíj személyenként 10 fillér, 

í jegyek elővételben Czike Pál és 
Társai könyvkereskedésben kap
hatók. Az előadás iránt nagy az 
érdeklődés. 

Nemzetvédelmi Kereszt . 
A kormányzó legfelsőbb elhatá
rozással a világháborút követő 
forradalmak és ellenforradalmak 
idején, valamint az ország elsza
kított területeinek visszaszerzése 
körül életüket veszélyeztető ön
feláldozással véghezvitt hazafias 
cselekedeteik elismeréseként a 
Nemzetvédelmi Keresztet váro
sunkban és vármegyénkben ujab
ban a következőknek adomá
nyozta : Becsák Zsigmond, Cson
tos Imre (Tata), Domin Géza, 
Domin Pál (Marcelháza), ifjú 
Farkas József, ifjú Gulyás István, 
Herczegh Mihály (Tata), Horváth 
Péter (Kurtakeszi), Janoszky V i l 
mos (Tóváros), dr. Kálmán Ru
dolf a gesztesi járás tőszolga-
birája (Csúz), Kiss József, Klin-
ger Miklós (Tata), Kiss Sámuel 
(Kömlőd), i f j . Komlós György 
(Tóváros), Kórosi Mihály (Kocs), 
Kovács Alajos (Bős), Lepsényi 
József Lugosi Gyula m. tisztvi
selő, Luncer Mihály (Tata), Mau-
rer Károly (Szomód), Molnár 
József (Tata), Németh Endre m. 
tisztviselő (Komárom), dr. Nie-
denecker Gáspár (Tarján), Ollé 
Ferenc (Dunaszerdahely), Pász
tor József (Tata), Putnik András 
m. tisztviselő (Komárom), ifjú 
Sárközy Lajos, Slegel Imre (Tata), 
dr. Sulacsik László városi tb. 
főjegyző (Komárom), Simon K á 
roly, ifjú Strausz Antal, Tótk 
István (Tata), Tóth János (Nagy-
igmánd), Varga József (Tata), 
Zelinka Lajos (Kisbér), Zsabka 
Lajos (Pat-puszta). 

Hamis ötpengősök. Illetékes 
helyen felhívják a közönség f i 
gyelmét arra, hogy hamis 5 pen
gős bankjegyek kerültek forga-



lomba. Az eddig talált hamisít
ványok A249 sorozatszámmal és 
099026 sorszámmal vannak el
látva. A hamisítvány papirosa 
kissé szürkés. A fehér szelvény 
felül körülbelül egymilliméterrel 
szelesebb mint alul. A legfeltű
nőbb ismertetőjel, hogy az „öt 
penj,'ő" felírás első „ ö " betűjé
nek két portija felfelé megnyúlt, 
ugy hogy eredeti köralakja sza
bálytalan négyszöggé változott. 
A felírás második „ ő " betűjének 
háromszög a!aku ékezete ugyan
csak megnagyobbodott és az 
ékezet árnyékolása szabálytalan 1 
folt benyomását kelü. A hatóidat 
az előoldalánal jobban siket üli. 
Akinek kezébe ilyen hamis öt-
pengős került, azonnal jelentse 
a rendőrségnek. 

Uj védett nevek. A kézdy-
Vásárhelyi család védelmére a 
belügyminiszter elrendelte, hogy 
névmagyarosítások esetén a 
Kézdy, Kézdivásárhelyi és a Vá
sárhelyi családnevek védelemben 
részesüljenek. 

Az ezüstpengősök elfo
gadásának határideje. Illeté
kes közlés szerint az ezüst egy-
és kétpengősöket a magánosok 
november hr 30-ig, a közpént-
tárak december 12-ig fogadják 
el. A Nemzeti Bank pedig 1942. 
január 12-ig fogadja el a forga
lomból kikerülő ezüstpénzeket. 

Jótékonyság napja a ko
máromi temetőkben. Novem
ber 1-én és 2-án jótékonyságra 
szólították a komáromi temetőkbe 
siető közönséget. Az északi vá
rosrészben a hadirokkantak, a 
déli városrészben a Szociális 
Missziótársulat gyűjtött a gon-
gondozásukban levő legkegyet
lenebb sorscsapásokkal sújtott 
embertársaink téli szenvedései
nek enyhitésére. A Szociális 
iWisszió lelkes hölgytagjainak ál
dozatos gyűjtő munkája 202 P 
24 fillért juttatott a szegények 
felsegélyezésére. 

A „Hid." Hétről-hétre fo
kozódó érdeklődéssel várja az 
olvasóközönség a „ H i d " képes 
hetilap megjelenését. A lap min
den száma Móricz Zsigmond, 
Tamási Áron, Németh László, 
Féja Géza stb. kiváló irók érde
kes elbeszéléseit, verseit tartal
mazza. Rovatai oly pompás tar
talmi együttest képeznek, amely 
még a legkényesebb olvasókö
zönség igényeit is várakozáson 
felül elégíti k i . Főszerkesztő 
Zilahy Lajos. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Budapest, 
V I I . , Erzsébet körút. Egyes szám 
ára 50 fillér. 

Népmüvelés. Martos köz
ség Helyi Népművelési Bizott
sága f. hó 9.-én tartotta első 
népművelési előadását, melyet a 
„legnagyobb magyar„ emlékének 
szentelt. Széchenyi István gróf 
életét és munkásságát Vecseyné 
T. Olga igazgató tanitónő is
mertette. Osziényi Benő tanitó 
„Mit tanulhatunk ma Széchenyi
től" cimen értekezett. Mindkét 
eiőadást a nagyszámú közönség 
élénk figyelemmel kisérte. Sza
valatok és énekszámok élénkítet
ték az estét. 

1 drb. egyes 

Wertheim-szekrény, 
egész sorozat 

Pallas Lexikon és 
Országos Törvénytár 

szabad kézből e l a d ó . Cim a 
kiadóhivatalban. 

Doboz és tömb levélpapírok 
külömböző színekben, nagy 

választékban o l c s ó n 
beszerezhetők: 

Czike Pál és Társai 
papirkereskedésben, Komárom. 

Gyorssegélyt kapnak a 
Mailáth-iskolai tanitók is. A 
fokozódó drágaságra tekintettel 
a Komárom Szent András egy
házközség képviselőtestülete a 
Mailáth iskolánál működő taní
tóknak és az összes alkalma
zottainak gyorssegély cimén havi 
fizetésük 50 százalékát és csa
ládtagonként 18 pengő családi 
pótlékot egyszersmindenkori se
gélyként kifizetni rendelt. 

Megyeszerte mgindultak 
a népművelési előadások. A 
f. évi népművelési tervezetek jó
váhagyást nyertek és az előa
dássorozatot nsár sok köz
ség meg is kezdte. Elsők vol
tak : Medve, Doborgaz, Vök, 
Tata Magyartonk. Átlagosan 
minden községben 12 előadást 
tartanak, de a nagyobb lélek
számú községek 20 előadást is 
tartanak és ezeken kivül helyes
írási, számoló és mérő, jellem
képző, történelmi és honismereti, 
gyakorlati főző és otthongon
dozó, varró és kézimunka stb. 
tanfolyamokat rendeznek. 

Olasznyelvü tanfolyam 
Komáromban. Komárom varos 
Népművelési Bizottsága az Emszó 
keretében olasznyelvü tanfolya
mot nyitott meg. Ily irányú tan
folyam a városban még nem 
volt és a tanfolyam iránt igen 
nagy az érdeklődés. A tanfolyam 
oktatója Horányi Károly gimná
ziumi tanár. 

Cigányiskola nyilt meg 
Dunaszerdahelyen. Dunaszer
dahely községben 71 tanköteles 
cigánygyerek van, akik csak 
néha-néha jártak iskolába és a 
rendetlen iskolábajárás következ
tében terhet jelentettek a tár
sadalomban. Ezen kérdések 
megoldására a róm. kath. egy
ház az Iskolánkivüli Népműve
lési Bizottsággal kapcsolatban 
egy tantermes és teljesen külön
álló cigányiskolát nyitott meg, 
hogy a cigánygyerekek teljesen 
elkülönítve erkölcsi és egészség
ügyi szempontból megfelelő el
látást és gondozást kaphassanak, 
az iskolánkivüli népmüvelés pe
dig gondoskodni fog arról, hogy 
a felnőtt cigányok is megfele
lően belekapcsoltassanak az er
kölcsi és lelki gondozottságba 
és igy a cigánycsaládok élete 
mindenképpen irányított legyen. 

Olaszországi kiküldetés. 
A vall. és közoktatásügyi m i 

niszter Fok László nagyigmándi 
tanítót a milánói magyar tan
nyelvű elemi iskolához magyar 
állami tanítóvá kinevezte és át
helyezte. Fok Lászlónak Milánó
ban nemcsak iskolai, hanem is
kolánkivüli népművelési feladatai 
is lesznek, hogy az ottani ma
gyarságot tömörítse, szervezze 
és az iskolánkivüli népmüvelés 
áldásaiban részesítse. 

Iparengedélye nem volt —-
áruját elkobozták. Kich Béláné 
pesterzsébeti asszony a mult hé
ten 72 kg. szappannal kezdett 
házalni Császáron. Áruját lisztért, 
tojásért és egyéb közszükségleti 
cikkért akarta becserélni. A 
csendőrség hamarosan értesült 
a dologrói és minthogy Kich 
Bélánénak iparengedélye nem 
volt, valamint tiltott áruhalmo-
zás miatt is, áruját elkobozták. 

SF*ORT. 
KAC— G y A C 0:0 ( 0 : 0 ) . 

Napsütéses őszben áll ki 
bajnoki mérkőzésre vasárnap a 
KAC a GyAC ellen. A pályán 
már 200 főnyi közönség várta 
az érkező csapatokat. A komá
romiak kedvét lehangolta, hogy 
egyik legjobb játékos, Földes, 
nem érkezett meg. 

A játék GyAC tásmadással 
indul . A védelem azonban biz
tos, az ostrom nem hoz ered
ményt. A KAC csak elvétve ve
zet támadási, minden alkalom
mal veszélyesen. Két hatalmas 
kapufát is lőnek, de a biró nem 
itél gólt, dacáia, hogy a labda 
a kapufa belső oldalát érte 
mindkét esetben. 

A mérkőzés kemény, de 
nem nívós. A komaromiak he
lyezkedése egyenesen rossz, A Z 
egyik összecsapásnál Pintér és 
a győri Sándori megsérül. 

A második félidőben már 
erösebb a KAC támadás, uralja 
is a pályát. Most a győriek ren
dezkednek be hősies védekezésre. 
Ismét éri a győriek kapufáját 
egy lövés, ahonnak a labda a 
halóba gurul, de a kapus ügye
sen kihalássza és a győri biró 
nem itélt gólt. A mérkőzés vé
gén tör még fel a győri csapat, 
de már döntést egyik fél sem 
tud kiverekedni. 

Lelkesebb, tervszerűbb já
tékkal könnyen nyerhettük volna 
a mérkőzést, az erőtlen csap
kodó játék azonban csak egy 
pontot juttatott nekünk. 

É S E — K F C 3 : 2 
Az érsekújvári kirándulás 

nem hozta meg a kivánt ered
ményt, A Z É S E második csapata 
elvette hazai csapatunktól az ér
tékes két bajnoki pontot, amire 
pedig a KFC-nek nagy szüksége 
lett volna. A mérkőzést a vonat
indulásra tekintettel d. e. 11 óra
kor kezdték el. 

Tatai bányavidék közvetlen kö
zelében egy forgalmas 

fűszer-, rőfös- és 

edénykereskedés 
kiadó. Cim a kiadóhivatalban. 

T U R U L 
F I L M S Z Í N H Á Z 
Komárom, Kun Miklós-u. 11 

Telefon 470Í 
Nov. 13-án, csütörtökön és H-éa 

pénteken 1|27 és l«29 órakor 

Érett lányok 
Magyar hiradó. 

November 15-én, szombaton, 
415, l|27 és 1(29 órakor 

November 16-án, vasárnap 
215, 415, 127 és i;29 órakor 

Nov. 17-én, hétfőn l|27 és i!29-koi 
Bercsényi huszárok 

katona vígjáték. 
Ufa hiradó. 

Szombat 4, vasárnap 2 órai elő
adás olcsó helyárral 20—70 f i l l . 
Nov. 19-en, szerdán és 20-án 
csütörtökön li27 és l|29 órakor 

Ki vánsághang verseny 
Fox- és Magyar hiradó. 

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

kezdése elolt i órával. 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komárommegyci Hitelbank Rt-nál 
Komárom, Baross-u. 7. sz. 

Pk. 564 1941. sz. 1941:15908. vgh. s z . 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Barta Lajos komáromi ügyvéd 

által képviselt Dócza Kálmán javára 
egy végrehajtást szenvedett ellen hátr. 
103 pengő 39 fillér töke és több kö
vetelés járulékai erejéig az ó-komáromi 
kir. járásbíróság 1941. év 15908 számú 
végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1941. évi szeptember hó 27-én lefoglalt 
1025 pengőre becsült ingóságokra a 
fenti kir. járásbíróság fenti számú vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak 
az 1908. évi X L I . tc. 20. §-a alapján a 
fent megnevezett s a foglalási jkönyv-
ből ki nem tünö 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,üz
letében Komárom-óváros Klapka tér 2. 
leendő megtartására határidőül 1941. 
november hó 21. n a p j á n a k délután 
6 ó r á j a tűzetik ki, amikor a bíróilag 
lefoglalt pénzszekrény, irógép és egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, esetleg becs
áron alul is el fogom adni. Azon ingó
ságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 
egyezer pengőn felül van, az 56I0Í931. 
M. E . számú rendelet értelmében csak 
azok árverezhetnek, akik a kikiáltási 
ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. 

Komárom, 1941 évi okt. 27. 

Biró Kálmán 
(p. H.) kir. bír. végrehajtó. 

Helelös kindó : 

CZIK1- I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 


