
Két nagy gondolatot kö
tött lelkünkre a közellátási 
miniszter a képviselőház 
szerdai ülésén a közellátás 
tervszerű biztosításáról el
hangzott beszédében. A há
borús idők közellátásának 
legfontosabb tényezője — 
mondotta a miniszter beszéde 
elején — a katonás fegye
lem és az önmegtagadás. Ezt 
kell érvényesíteni a terme
lők, a kereskedők és fogyasz
tók táborában. 

Magyarország résztvesz 
a bolsevizmus ellen megin
dult harcban. Ezt a tényt 
minden magyarnak tudomá
sul kell vennie, következ
ményeit zokszó nélkül kell v i 
selnie. Kivétel nélkül mind
nyájunkat fegyelemre, áldo
zatkészségre, önmegtaga
dásra és kitartásra kötelez a 
háborúban való részvétel. A 
panasznak, a nyugtalanság
nak, a zavarkeltésnek nincs 
heiye most, amikor, egységes 
erőfeszítéssel támasztjuk alá 
azokat a véreinket, akik a 
Kárpátok gerincét átlépve a 
hadak útját járják messze 
végtelen orosz mezőkön. 

A modern háború egy
aránt részesévé teszi a k a 
tonát és az otthonmaradot
takat, egyaránt megpróbál
tatásoknak veti alá a nem
zet minden tagját. A magyar
ság apraja-nagyja, minden 
fia és leánya résztvesz ezek
ben az órákban a Kárpáto
kon tul folyó harcokban. Ki 
kaszával a kezében a terme
lés csataterén folytat harcot 
a holnapi kenyérért, ki a 
műhelyben verejtékez a har
cok megvívásához szükséges 

eszközök, fegyverek előte
remtéséért, ki a gyárakban, 

' irodákban s számtalan mun
katerületeken robotol a min
dennapi létharc szükségletei
ért, ki pedig fegyverrel a ke
zében a keleti hadszintéren 
harcol egy jobb jövőért. 
Mindnyájan ap ró bb-nagyobb 
áldozatokkal, lemondásokkal, 
az önlegyőzések hosszú so
rával szolgáljuk az egyete
mes magyar érdeket. 

A mi háborúnk soha
sem hóditó háború, hanem 
minden időben az önvéde
lem jogán folytatott küzde
lem. Ép ezért belső fron
tunkon ép oly eréllyel, el
szántsággal kell állni őrhe
lyeinken, mint hős testvére
inknek odakünn a lövészár
kokban, a harci tűzfészkek
ben. A mi feladatunk itthon 
nem más, mint megvédeni 
az ország egyetemét azok
tól a belső ellenségektől, 
akik a nehéz viszonyokat sa
ját javukra akarják kihasz
nálni. 

A nagy harc egyik leg
fontosabb tényezője a köz
ellátás. Itt éri a legtöbb tá
madás a belsőfrontot. Itt 
kell fegyelemmel, önmegta
gadással nekünk is legtöbb 
áldozatot hozni. De meg
vívjuk a harcot. A közellá
tási miniszter nagy eréllyel 
és gondos alapossággal lá
tott hozzá a közellátás fon
tos problémáinak megoldá
sához. Lépésről-lépésre ha
lad előre. A kisemberek vé
delmében ujabb és ujabb 
intézkedéseket tesz. A köz
ellátást — ha kell, drákói 
szigorral — biztosítja min
den vonalon. 

A háborús órák paran
csát megértjük, önfegyelme-

Komárom—Kolozsvár, 
A Komáromi Ref. Egyház zászlót adott a kolozsvári gyülekezetnek. 

Háromszáz esztendőnek el
multával sok viszontagság után 
örömmámoros ünnepség kereté
ben találkozott szívben és lélek
ben újra Komárom és Kolozsvár, 
a két nemes város lakossága 
abból az alkalomból, hogy a 
Komáromi Ref. Egyház s annak 
presbitériuma, diakónus testülete 
és a Prot. Jótékony Nőegylet 
zászlóval ajándékozta meg Ko
lozsvár-hitelvei református gyü
lekezetét. Nehéz gyapjúszövetből 
készült a hatalmas trikolór, mely
nek közepébe magyar cimert hí
meztek gyöngéd női kezeksgaz
dag selyemöltésekkel örökítették 
meg a Komáromi Ref. Egyház 
ősi jelmondatát: „Ha az Isten 
velünk, kicsoda e l lenünk?!" és 
az ajándékozás tényét: „ A fel
szabadult Komáromi Ref Egyház 
küldi a felszabadult Ref. Egy
háznak." A remekbe készült 
zászlót a komáromi ref. egyház 
küldöttsége: Galambos Zoltán 
lelkipásztor, Csizi IstváH gond
nok, dr. Deme Sándor egyház
megyei tanácsbiró és felesége, 
továbbá dr, Antal József orvos 
vittek el Kolozsvárra. 

A komáromi ref. Egyház 
presbitériuma november hó 19-én 
megtartott ünnepi diszgyülésen 
adta át a zászlót a küldöttség
nek, s a reprezentati testület 
küldetésének eleget teendő 21-én 
pénteken hagyta el Komáromot. 

Kolozsvárott 22-én, szom
baton délelőtt óriási tömeg várta 
a komáromi zászlót hozó gyors
vonat érkezését. A református 
egyházak lelkipásztorai teljes 
ornátusban fogadták a küldött
séget és hatalmas diszmenetben 
kisérték be a városba a kedves 
vendégeket. A nap kölcsönös 
látogatással telt el. 

Vasárnap reggel fél 9 óra
kor a református ifjúságnak be
szélt Galambos Zoltán komáromi 
lelkipásztor. Majd 10 craker a 

yülekezet templomáéi ,hitelv 
ban ünnepi ísteHitisztclet volt, 
melyen nagyhatású lélekemelő 
szentbeszédet mondott Galambos 
Zoltán komáromi lelkipásztor. 
Az istentisztelet után Csizi Ist
ván gondnok mélytartalmu sza
vakkal sdta át a zászlót a kolozs
vári ref. gyülekezetnek. A kolozs
váriak nevében Tarkányi György 
főgondnok igen melege:- mondott 
köszönetet és nagy beszédben 
vette át a művészi kivitelű zásziót. 
A komáromi Ref. Egyház emlék-
okiratát dr. Antal József olvasta, 
fel s utánna a kolozsvári ref. 
egyházak presbitériuma és kü
lönböző szervei jelmondatok kí
séretében szalaggal ékesítették a 
zászlót. 

Az ünnepség lezajlása után 
a „Földész" énekkarral és az uj 
zászlóval az élen kivonult a 
nagyszámú ünneplő közönség és 
a komáromi küldöttség a „Há-
zsongárdi temetőbe", ahol a ko
máromiak koszorút helyeztek a 
világháború alatt elesett kálvi
nista-hősök emlékművére, Szenei-
Molnár Albert, Misztitfalasi-KU 
Miklós és Reményik Sándor sir-
halmair?.. Emlékbeszédet mon
dottak a síroknál dr. Deme Sán
dor, dr. Deme Sándorné és dr . 
Antal József. A temetőből a 
Mátyás király szobrához zarán
dokolt a hatalmas sereggé nö
vekedett ünneplő közönség s itt 
Csizi István gondnok mondott 
lelkes ünnepi emlékbeszédet. 
Jóleső volt a felvonulás alatt 
látni a nagy közönségnek meleg 
érdeklődését a szeretetteljes 
együttérzését és azt a mély tisz-
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zett, katonás magatartássá! 
alátámasztjuk harcban álló 
seregeink küzdelmét akkor, 
mikor itthon fegyelmezetten, 
önmegtagadással, bizalom-

mai végrehajtjuk a közellátási 
kormányzatunk in tézkedéseit. 
Ha a küzdelem nehéz is lesz, 
megvívjuk, hogy a nagy célt 
elérhessük. 

Fegyelem és önmegtagadás. 



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

Ide menjen, ha 
jó bútort akar . 

teletadást, mellyel adózott kicsi
nagy, társadalmi, felekezet kü
lönbség nélkül mindenki a ma
gyar zászlónak a díszmenet 
hosszú utvonalán. 

Délben fényes bankett volt 
a komáromiak tiszteletére. A 
diszebéden, melyen Vásárhelyi 
János erdélyi református püspök 
és a város előkelőségei is részt 
vetlek, több lelkes pohárköszöntő 
hangzott el. Délután kirándulás 
volt Kolozsvár elővárosába az 
egyház belmissziós-telepének meg-
tekintéfeére. 

Délután 6 órakor nagy 
reprezentációs ünnepséget ren
deztek a kolozsváriak a Horthy 
Miklós uti református nagy temp
lomban. Itt a gazdag műsor ke
retében Galambos Zoltán lelki
pásztor és dr. Deme Sándor 
egyhm. tanacsbiró mondottak 
mélyszántásu gondolatokban gaz
dag beszédet. 

Hétfőn délelőtt Galambos 
Zoltán komáromi lelkipásztor 
Biró Mózes kolozsvári lelkipász
tor kíséretében több látogatást 
végzett, majd egyházi vonatko
zású megbeszéléseket tartott. Kü
lönösen nagy érdeklédést tanú
sítottak a kolozsváriak a koma 
romi ref. egyházreform mozgal
mai iránt. Meglepő figyelemmel 
kisérték azt az országos viszony
latban is nagy értékű belmissziós 
munkát, melyet Galambos Zoltán 
lelkipásztor irányítása mellett a 
komáromi gyülekezet már a cseh 
uralom alatt is kifejtett, azóta 
pedig tovább fejlesztette. 

A küldöttségünk tagjai 
büszke örömmel voltak tanú, 
annak a mély vallásosságnaki 
hcsi ellenálló erőnek, mely az 
erdélyi reformátusságot jellemzi, 
mely nemes lelki tulajdonságok 
tették lehetővé, hogy az oláh 
elnyomatás, pusztítás nem té
pázta meg a sokat, hanem a lé
lekmentő, nemzetépítő munka 
folyhatott. Csodálatos az áldo
zat készségük, melynek ered
ménye a ref. kórházak és szám 
talán közintézményük. 

A felejhetetlen lélekemelő 
küldetésről november hó 25-én, 
szerdán délután számolt be a 
komáromi ref. egyház küldött
sége a diakónus testületnek azon 
a díszülésen, melyre meghívta a 
testület az egész gyülekezetet. 

MÉP. értekezletek. 
A Magyar Élet Pártja Ko

márom vármegyei Szervezete a 
héten két értekezletet tartott a 
vármegyében: f. hó 21-én Duna
szerdahelyen és f. hó 23-án 
ógyallán. 

A dunaszerdafielyi járási vá
lasztmányi értekezleten a szer
vezet járási elnökei, valamint a 
községek pártvezetőt teljes szám
ban megjelentek. Fehérvári Gyula 
Komárom város és vármegye 
központi titkára két órás beszéd
ben tájékoztatta a választmány 
tagjait a kül- és belpolitikai 
helyzetről. Ismertette a kormány
zat szociálpolitikáját, majd arra 
kérte a választmányt, hogy a 
megszorító intézkedéseket, me
lyeket a kormányzat a közeljö
vőben hozni fog, nyugodt lélek
kel tegye magáévá abban a t u 
datban, hogy ezzel a nemzet ér
dekeit szolgálja. Reávilágitott a 
Megújhodás Párt és a nyilasok k i 
rívó együttműködésére, kihangsú
lyozva azt, hogy ezen történelmi 
időkben a pártpolitikán felül állva 
csupán és kizárólag a nemzet 
egyetemleges érdekét szabad 
szem előtt tartani. A nemzet 
összefogásán múlik az uj Euró
pában a mi helyzetünk kiala
kulása, mert az igazság akkor 
érvényesül, ha egységes és ütő
képes lesz a magyar, Európa át
rendezés során. Utána Méhes 
Rudolf a dunaszerdahelyi és 
somorjai járás kerüieti titkára 
szólalt fel. A szervezettség szük
ségességét hangsúlyozta s ál
dozatkészségre tíivta fel a hall
gatóság figyelmét. 

Az Ógyallán tartott választ
mányi értekezlet panasznappal 
volt egybekötve. Eezen értekez
leten jelen volt és felszólalt 
Király József esperes-plébános, 
országgyűlési képviselő, aki élénk 
színekkel ecsetelte a mai európai 
helyzetet, a bolsevizmus vesze
delmét, mely országunkat is s ú
lyosan érinthette volna. A háború 
következményeként a közellátás 
problémáival foglalkozott, majd 
a kormányzat jövőbeni meg
szorító intézkedéseinek szüksé
gességére világított rá. A 
közszeretetben álló népszerű kép
viselőt a választmány tagjai lel
kesen ünnepelték. 

Utána Fehérvári Gyula köz
ponti vármegyei titkár szólalt fel. 
Hangoztatta, hogy ha soha nem, 
ezekben a történelmileg nehéz 
időkben szükség van a népilélek 
összefogására felvilágosítására és 
megnyugtatására. Beszélt arról a 
liibas politikai munkáról, mit 
ÍU elégedetlen tömegek felizga
tásával az Imrédy Megújhodás 
Pártja és anyilas együttműködés 
kifejtenek. 

Kérje mindenütt lapunkat! 

Komáromujvárosiak első 
monstre hangversenye. 

F I L L É R E K É R T F Ő Z H E T ! 
Melyik háziasszony nem takarékoskodna szívesen, 
ha ez részére egyúttal kellemes könnyítést is jelent. 

Jénai Durax tűzálló üvegedényünk kiválóságáról meggyőződhetik a f. 
évi december 1., 2. és 3-án d. e. 10—12 és d. u. 4—6 órakor tartandó 

F Ő Z Ő B E M U T A T Ó N K O N 
(Dózsa Vigadó emeleti termében Komárom 1., Baross-utca 4.) 

Vásárlás nem kötelező. Minden érdeklődőt szívesen látunk. 

S Z U N Y O G H Y T E S T V É R E K vaskereskedök. 

Felkértek arra, hogy az ú j 
városi „Árpádházi Boldog Mar
git" Egyházi Vegyeskar szimfo
nikus hangversenyéről irjam meg 
a kritikát. Azonban azt kérdem, 
hogy lehet-e, sőt szabad-e őszinte 
véleményt mondani az objectiv 
kritika szemüvegén a keresztül 
szorgalommal, ambícióval, lan
kadatlan kitartással fáradsággal 
keresztülvitt teljesítményről, mely 
még a beethoveni magasságokra, 
a zenei Himalája regióira is vál
lalkozik idegen nyelvű vezető 
mellett ? Csak a legteljesebb elis
merés illeti ugy a kart, mint 
annak tehetséges karnagyát. 

Az est fénypontja a két á 
capella kórus volt, ahol reMekelt 
a kar fegyelmezettségével, elő-
adásrnodorával. Külön ki kell 
emelnem a kar legnagyobb erős
ségét, a nagyszerű sopiánt szí
nes, egynemű tömör hanganya
gával. Ugylátszik a karnagy is i 
kiváltképpen ezt értékelte, mert j 
ugy a Ceciiia hymnus, mint a 
Fohász, a sopránra van felépítve. 

A műkedvelő muzsikusok
kal megerősített m. kir . 2 2 - i k 
honvéd gy. e. zenekara nagy 
teljesítményt végzett, különösen 
önálló számaival és a Cecília, a 
Fohász előadásában aratott meg
érdemelt nagy sikert. 

Mégis. Szerény véleményem 
szerint a népművelést is, de a 
zeneértőket is inkább szolgálta 
volna több á capella kórus tö
kéletes előadása, mint a zene
kari művekkel való intenzív fog
lalkozás. Mondjuk ki végre és 
értsenek belőle az illetékesek, 
hogy alkalmi zenekarokkal nem 
lehet elfogadhatóan symphoniá-
kat, mozarti finomságokat pro
dukálni és legyen bár a kar
mester a legnagyobb tehetség, 
ugy fog járni, mint a legna
gyobb zongoraművész, mikor 
keze alá — legyen az Sauer, 
Cortot, Backhaus — elhangolt 
zongorát adnak. Egy vagy két 
nyitány elcsúszik, de nagyobb 
teljesítményekhez kár a fárad
ságért. Az alkalmi zenekar nem 

fejezi ki sohasem a karmester 
tehetségét, tudását. Nem mon
dom, ha majd megalakul a 
Csallóközi Székesfővárosi Hang
versenyzenekar és állandóan gya
korolni fog, akkor még dilletáns 
zenészekkel is lehet majd vala
mit produkálni. 

Szeretném kiemelni Poór 
István zeneszerzői vénáját, mert 
a Cecília hymnusa meglepetés-
szeröieg hatott — a bevezető 
pastorale-szerü zenekari rész — 
az énekkar, fönséges akkordok
kal hangszerelt témájával, nagy
szerű kontrasztot adott. A be
fejezi rész lendülete extázisba 
hozta a közönséget és szűnni 
nem akaró tapsokkal honorálta 
a kiváló előadást és a szerzőt. 

Dr. vitéz Kovácsné-Wiesen-
bacher Margit énekmüvésznőt 
nem kell bemutatni a közönsé
günknek, mert nemcsak a temp
lomi hangversenyeken, hanem 
a jótékonyság dobogóján is g y ö 
nyörködtünk kulturált mezzosop-
ránjában, érzéssel, szívvel telt 
előadásban. Kitűnő énekművé
szete most is nagy sikert aratott. 
Kár, hogy a nagy sikere mellett 
sem volt bőkezű hozzánk egy 
ráadással. 

Kedves bevezetőt mondott 
s a számokat ügyesen haran
gozta be vitéz Harsányt József 
koppánmouostori községi iskolai 
tanító. 

A közönségről is említsünk 
néhány jó szót. Telt házban 
gyönyörködhettünk és megálla
píthatjuk, hogy a kisebbségi sors 
még egy városon belül is jót 
tesz a magyarnak, — kivonult 
a déli oldal olyan fölényes szám
ban, hogy az északiak alig kap
tak helyet — hát az igaz, peidat 
adtak az összetartásból. 

Nagysikerű, meleg kultur-
est volt, amelyért köszönet és 
elismerés illeti a rendező egye
sület vezetőségét, élen Surávyi 
Ferenc apátplébános elnökktl , 
az összes szereplőket, zenekart
énekkart s főként a bátor és k i 
tartó, tehetséges karnagyot. P.-i. 

In Nomine Sancta Barbara. 
Mint minden esztendőben, 

ugy az idén is december 4 én, 
Szent Borbála napján mély ér
zésből fakadó igaz tüzér baj
társi szellemben felevenitik a 
hagyományok ősi szokását, a 
Borbála kultuszt derék tüzéreink. 

Városunk szeretett tüzérei 
fegyvernemük védőszentjének, 
Szent Borbálának névnapján 10 
órakor a dél-komáromi uj plé-
kánia templomban közös isten
tiszteleten vesznek részt. Az 

I istentisztelet után a helyőrség 
i egész tüzérsége diszmenetben 
j vonul el a dd. pk. előtt.]76 óra

kor a tisztipalota mozihelyiségé
ben hazafias előadás keretében 
az újonc legénység megismerke
dik védőszentjének történetével 
és kultuszával. 

A tisztikar a hagyományos 
Borbála-vacsorát az idén a ko
moly időkhöz illően szerény vi
szonyok között a tüzérlaktanya 
tiszti étkezdéjében december 3-
án tartja meg szük bajtársi kör
ben. Ma, amikor nemzetünk az 
uj Európa kialakulásában minden 

erkölcsi és anyagi erejét hazánk 
megerősítésére állítja sorompóba, 
honvédségünk egy része a vége
láthatatlan orosz síkságokon 
szövetségesünk oldalán küzd, 
megértjük az itthon maradt de
rék tüzéreink péidaadó felfogá
sát. E napon ott kint is elné
mulnak egy pillanatra a lövegek 
és tüzéreink Kérik védőszentjü
ket, áldja meg munkájukat, hogy 
diadalmas küzdelembe megvédjék 
nemzetünk épségét és részesei 
lehessenek az ezeréves hon tel
jes visszaszerzésének. 

Amidőn a parancsnokság 
'•;ivánságat tesszük közzé, hogy 

i tartalékos tüzér bajtársak a 
napon az istentiszteleten jelenlé
tükkel tegyék melegebbé, benső
ségesebbé a hagyományos tüzér 
szellemből fakadó bajtársiassá-
got, kérjük őket, hogy szakítsa
nak maguknak e napon egy rö
vid órát és erősítsék meg e pél
daadó összetartást katona, p o l 
gár és a harctéren küzdő bajtár
sak között. 



Dr. Zsindely Ferenc államtitkár 
a sajtókamaráról, a cenzúrá

ról beszélt a Házban. 

A képviselőház keddi ülé
sén a miniszterelnökségi tárca 
költségvetését tárgyalták hon
atyáink. A külföldön volt Bár-
dossy László miniszterelnökit 
ér. Zsindely Ferenc miniszter
elnökségi államtitkár, választó
kerületünk országgyűlési kéovi-
seléje helyettesitette. 

A költségvetési javaslathoz 
vitéz Jaross Andor, Szeder J á 
nos, Maróthy Károly, Balogh 
Arthur, Ti ldy Zoltán, Esterházy 
Móric gróf, Malasits Géza, Ron-
kay Ferenc, Czermann Antal, 
Oláh György, Árvái Árpád, Se
rényi Miklós gróf, Reibel M i 
hály, Meskó Zoltán szólottak, 
majd dr. Zsindely Ferenc m i 
niszterelnökségi államtitkár adott 
választ a felvetett kérdésekre. 

Dr. Zsindely Ferenc állam
titkár nagy politikai beszédében 
elsősorban is megállapította, 
hogy az összes megnyilatkozá
sok teljes együttérzéssel emlé
keznek meg a miniszterelnök 
mostani utazásáról, ami azt b i 
zonyítja, hogy az országos kér
désekben az egész Ház egyem-
•erként áll a kormányzat mögött. 

Meggyőző érövei beszelt a 
kormány sajtópolitikájáról. A 
cenzúra nem jó — mondotta — 
ét ma szükség van rá, öngyil
kosság voina erről lemondani. 
Jóindulatú elnézést kér a cen
zúra iránt. Elismerését nyilvání
totta a Sajtókamarának, amely a 
magyar újságírás tevékenységét 
magas szintre emelte. A Sajtó
kamara ma még csak rendelet 
alapján teljesíti nagy feladatat, 
de rövidcsen elkövetkezik az 
idő, hogy törvényhozás szabá
lyozza a Sajtókamara nemzet
védő, nemzetirányitó működését. 
A Sajtókamara törvénytervezete 
előkészületben van. 

Szólt még a csiki magán-
javakról, a propaganda-szervez
kedésről, a nemzetiségi kérdésrél 
és a költségvetéssel kapcsolato
san felvetett összes kérdésekről. 

A Ház dr. Zsindely Ferenc 
államtitkár alapos felkészültség
gel adott válaszát nagy lelke
sedéssel, tapssal fogadta, a m i 
niszterelnökségi tárca költség
vetését a hatásos beszéd után 
általánosságban és részleteiben 
is elfogadta. 

Értekezlet a városi 
kegydijak ügyében. 

Megírtuk annakidején, hogy 
a megszállás ideje alatt a kegy
dijak többé-kevésbé ötletszerűiig 
voltak megállapítva. Volt olyan 
kegydijas, aki aránytalanul kevés 
kegydijat kapott, egy másik pe
dig, aki a városnál ugyanolyan 
állást töltött be, aránytalanul 
többet. A városi kegydijak ügyé
ben polgármesterünk f. hó 25-én 
értekezletet hivott össze, amely 
megvizsgálta az egész kérdés-
komplekszumot és javaslatot tett 
a törvényhatósági bizottságnak a 
kegydijak megállapítására vonat
kozólag. A javaslat szerint a 
legkisebb kegydij az özvegyek 
számára 45 P, ha a kegydijas-
nak a felesége is életben van, a 
legkisebb kegydij 60 P. Ha a 
törvényhatósági bizottság elfo
gadja a bizottság javaslatát, a 
kegydijak végösszege évente 
mintegy 1800 P-vel emelkedni 

Szeretetadomány 
hős honvédeinknek. 

A m. kir. I I . honvédhadtest 
parancsnoksága azzal a kérelem
mel fordult polgármesterünkhöz, 
hogy Oroszországban harcoló 
hős honvédeink részére indítson 
szeretetadomány gyűjtést Komá
rom város lakossága körében. 
Polgármesterünk a gyűjtés lebo
nyolítására a helybeli nőegyletek 
vezetőségét és az iskolákat kérte 
fel és máris, alig 5 nap alatt a 
következő szeretetadomány jött 
össze : 

40 drb. érmelegitő, 5 drb. 
kötött sál, 40 drb. flanelsál, 70 
pár fülvédő, 130 pár flanelkapca, 
195 üveg (2 dl.) pálinka, 8.40 
kg. keksz, 6ü drb. mosdószap
pan, 5 kg. mézeskalács, 3 drb . 
meleg ing, 3 drb. meleg alsó
nadrág, 4 »ár meleg harisnya, 
4798 drb. cigaretta, 489 csomag 
dohány, 310 doboz gyufa, 400 
csomag cigarettapapiros, 1 nagy 
csomag írószer, levélpapiros és 
tábori lev. lap. Ezen kívül az 
egyes iskolák növendékei külön 
gyűjtést rendeztek és adományai
kat részben a Vörös Kereszt, 
részben az Ifjúsági Vörös Kereszt 
utján juttatták el hős honvédeink-
hez. Ezekért a szíves adományo
kért ez uton mondok hálás kö
szönetet. Alapy Gáspár in. kir. 
kormány főtanácsos, polgármester. 

Győrben tartotta őszi rendes közgyűlését 
a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara. 
Folyó évi november hó 

20-án, csütörtökön délelőtt tar
totta a Kisalföldi Mezőgazdasági 
Kamara őszi közgyűlését Győrött, 
a vármegyeháza nagytermében. 
A közgyűlésen a föidmivelési 
minisztériumot Mészáros Oszkár 
min. titkár, az Orsz. Mezőgazd. 
Kamarát gróf Khuen-Héderváry 
Károly orsz. elnök képviselte. A 
kamara egész területéről nagy
számban jelentek meg az érde
keltségek, társkamarák, város és 
vármegyei kiküldöttek, földbirto
kosok, kisgazdák stb. kamarai 
tagok és érdeklődők. Ott láttuk 
vitéz Nagy Nándor főispánt, v i 
téz Hajnal György ezredest, 

Elekes Gyulát, Rayman Jánost, 
Thiiringer Lászlót, vitéz Biltera 
Miklósi, Karcsay Gyulát, Spáring 
Palt és másokat. 

A közgyűlést Rázgha Ká
roly kamarai elnök nyitotta meg. 
Az öröm hangján emlékezett 
meg dicsőségesen harcoló hon-
védeinkrői, majd azokról a nagy 
feladatokról szólt, amelyek a 
belső-front fenntartásának bizto-
tositékai. A termelés folytonos
ságáért — hangsúlyozta — ál
dozatot is kell hozni. A töbo-
termelést szaktudással, irányított 
gazdálkodással érhetjük el. Min
den munkaerőnket a nagy egye
temes cél szolgálatába kell ál

lítani. 
A nagysikerrel fogadott el

nöki megnyitó után Strázsik 
Andor igazgató adott részletes, 
hü beszámolót a kamara műkö
déséről. Ugyancsak ő ismertette 
a kamara pénzügyi helyzetét és 
a személyzeti ügyeket. 

A mezőgazdasági munká
sok helyzete, a gazdatársadalom 
sérelmei, a lábbeli és ruhaellá
tási nehézségek, az Országos 
Magyar Tejszövetkezeti Központ 
tevékenysége s más kisgazdá
kat érdeklő kérdésekben felszó
laltak: Farkas Dénes, Csaplár 
István. Csizmazia Ferenc, Hér-
váth György, Nagy Venczel és 
Németh Károly. 

A közgyűlést társasebéd 
követte a Fehérhajóban. 

Széchenyi István 
emlékének hódolt Komárom 

város k ö z ö n s é g e . 

Rendkívül mélyhatásu em
lékünnepélyt redezett vasárnap 
délelőtt Komárom város közön
sége gróf Széchenyi István emlé
kének, így kapcsolódva az or
szágos Széchenyi-ünnepségekhez. 
A kultúrpalota nagyterme ajtajá
nál sisakos rendőrök álltak disz-
őrséget, majd sorra érkeztek a 
meghívottak: a papság, a honvéd
ség, a varmegye, a város, a h i 
vatalik, intézmények stb. kép
viselői. Az ünnepségről igen so
kan elmaradtak, akiket ott sze
rettünk volna látni hivatali á l 
lásuknál, közéletben való sze
replésüknél fogva. A Legnagyobb 
Magyar emléke zsúfolt termet 
érdemelt volna. 

A Komáromi Dalegyesület 
Schmidt Viktor karnagy vezény
lésével a Magyar Hiszekegyet 
énekelte el. 

Az ünnepi emlékbeszédet 
Király József esperes-plébános, 
országgyűlési képviselő mon
dotta. Emlékezni kívánt arról a 
férfiúról, aki a magyar történe
lem egyik legnagyobb egyéni
sége volt, aki a Iegláugoióbb 
érzéssel szerette nemzetét és aki 
legíöobet dolgozott a magyar 
haza felemelésén. Idézte a mul
tat, hogy Széchenyi élete, jel
leme, akaratereje, munkássága 
példát adjon, erőt sugározzon a 
ma emberének. Nekünk komá
romiaknak különös kötelessé
günk ez az emlékezés, mert 
Széchenyi katonai pályafutása 
alatt sokat járt városunkban, a 
katonai erényekről itt adott pél
dát, mikor a francia hadjárat 
idején az ellenséges állások közt 
csónakon itt a Dunán közvetitte 
a fontos parancsokat, egyedül a 
legnagyobb veszély közepett. 

Széchenyi szavait idézve 
Írásaiból gondolatokat szórt a 
hallgatóságnak, hogy Széchenyi
ben a vallásosság, a reformáló, 
a korral haladó embert, a tudo
mány és a technika lelkes m i -
velölét megismerjük s az ő pá
ratlan önzetlenségén, felelősség
tudatán, munka készségén, alko
tásainak sokaságán át szellemé
ben elmélyedjünk, tanításait el
ménkbe véssük, élete példáját 
kövessük s kövessük, egyéni, csa
ládi, közéleti és politikai köte
lességeinket teljesítve dolgoz
zunk azért a magyar hazáért, 
melyről a Legnagyobb Magyar 
megjósolta, hogy „Magyarország 
nem volt, hanem lesz r 

Az emlékünnep közönsége 
sokáig lelkesen tapsolt az elhang
zott, lelket felrázó, mély tartalmú 
beszéd hatása alatt. 

Arany J á n o s : „Széchenyi 
emlékezete" cimü hatalmas köl
teményét megrázó erővel, átér-
zetten, hatásosan szavalta Kiss 
Árpád V. évf. tan. képzős. 

Széchenyi Istvánt rajzolta a 
becsületesség, a hazaszeretet és 
a munka mintaképét festette a 
a hallgatóság elé a Nemzeti 
Szolgálat Széchenyi Emlékbizott
ság kiküldöttje, akit nagyszerű 
fejtegetései visszhangjaként soka 
ünnepelték. 

A bensőséges hangulatú 
ünnepélyt a Szózat akkordjai 
zárták be, mit a Komáromi Dal
egylet férfikara énekelt el. 

Hajnal i srentmisék. Az 
újvárosi Szent István templom
ban november 30-án, advent 
első vasárnapján reggel 7 óra
kor lesz az első hajnali szent
mise. A hajnali szentmisék min
den nap 7 órakor lesznek. 

K o r m á n y z ó Urunk név
ünnepé?!, december 6-án az ú j 
városi Jézus Szive templomban 
9 órakor ünnepi szentmise les/., 
melyet Hazánkert és Kormányzó 
Urunkért ajánlunk fel. 

N é m e t kitüntetés. A kor
mányzó a külügyminisztérium 
vezetésével megbízott miniszter
elnök előterjesztésére megen
gedte, hogy dr. Radocsay László 
titkos tanácsos, igazságiigymi-
niszter a német Sas Rend nagy
keresztjét elfogadja és viselje. 

Kitüntetések a helyi pos
tahivatalnál . A kereskedelem 
és közlekedésügyi miniszter 
Blága László m. kir. postael
lenőr és Ivánfi Ilona m. kir . 
postasegédellenőrnőt kitüntető el
ismerésben részesítette. t\ kitün
tetetteknek főnökük, Szegedi J ó 
zsef m. kir. postahiv. igazgató f. 
hó 26-án az egész postahivatali 
személyzet jelenlétében meleg
hangú szavak kíséretében adta 
át az elismerő okiratot. A kitün
tetettek a kitüntetésre azzal sze
reztek érdemeket, hogy a cseh 
megszállás utolsó napjaiban, a 
cseh-szlovak kivonulása előtt, a 
postahivatal távbeszélő berende
zését az elpusztítástól és elhur
colástól megmentették s ezzel a 
magyar ügynek felbecsülhetetlen 
szolgálatot tettek. Az ö önzetlen 
és hazafias magatartásuknak kö
szönhető, hogy a felszabadulás 
utáni időben a távbeszélő forga
lom egy percig sem szünetelt. 

Az egyházak segélye. A 
m. kir. belügyminiszter nem 
hagyta jóvá a város költségveté
sének az egyházak segélyezé
sére vonatkozó részét, hanem 
utasította a város polgármeste
rét, hogy az egyházak segélye 
ügyében az egyes egyházközsé
gekkel folytasson tárgyalást. Pol
gármesterünk f. hó 26.-ára ké
rette magához az egyes egyhá
zak vezetőit és veaik beható 
megbeszélést folytatott az egy
házak segélyezésére vonatkozó
lag. A tárgyalás eredményét p o l 
gármesterünk a belügyminiszter 
elé terjeszti. 

Vallásos ünnep a k o m á 
romi ev. egyházban. A komá
romi ev. egyházközség f. hó 30-
án, vasárnap d. u. 6 órakor a 



Széchenyi utcai templomában 
adventi vallásos ünnepet rendez, 
melyen előadást Balikó Lajos m. 
kir. honvéd ezredes-lelkész, tá
bori féesperes tart. Szavalnak: 
Szabó Margit és Krasznay Tibor. 
Szólót énekel: Hajósy Mária. 
Hegedű számokat ad e l ő : dr. 
Lehótczky Attila orvos. A szóló 
számokat kiséri Bethlendy Sán
dor orgonán. Önkéntes szeretet 
adományokat az egyház szegé
nyeinek karácsonyi megsegítésére 
kérünk. Az egyház hiveit és min
den érdeklődőt ezúton is szere
tettel liiv és vár az elnökség. — A 
leikészi hivatal ezúttal is közli 
az egyház híveivel, hogy az ad
venti idében az egyház imahá
zában (Újváros) szerdán este 6 
órakor, templomában pedig csü
törtökön este 6 órakor Jesz a 
nagyünnepekre előkészítő soro-
zatos vtémáju igehirdetéssel kap
csolatos lelki áhítat. Az imaház 
és a templom minden alkalom
mal fűtve van. 

Rendőrségi k inevezések . 
A belügyminiszter Hetényi Béla 
komáromi lakost rendőrfelügyelő 
gyakornokká, Szőke Sándor ko
máromi lakost rendőrségi detek-
íivgyakornokká kinevezte. 

Komárom és a többi v á 
rosok. Hazánkban 18 törvény
hatósági jogú és 58 megyei vá
ros van, vagyis városaink száma 
összesen 76. Városunk lakosai
nak száma a folyó évben meg
ejtett népszámlálás adatai sze
rint 30.811. A lélekszámot véve 
alapul Komárom a magyar vá
rosok sorában a 36. helyen áll. 
A fentebb közölt adatokban a 
Délvidék visszakerült városai 
nem foglaltatnak. 

Jókai-szabadegyetem. A 
Művészeti Hetek rendezésére te
kintettel a Jókai Egyesület Sza
badegyetemi előadásait decem
berhónapban szünetelteti. Utolsó 
előadást november hó 24-én, 
hétfőn este tartotta. Előadó 
volt dr. Borbély György vm.-i 
aljegyző, aki „Allaméletünk vált
sága a társadalmi osztályok tük
rében" cimmel tartott rendkívül 
aktuális, érdekes és értékes elő
adást. A társadalmi osztályok 
széttagoltságát ostorozta s rá
mutatott azon szociális refor
mokra, melyek a megnyugvó, 
jobb jövő számára elengedhetet
len. A kérdéshez hozzászóltak 
dr. Pálos Ferenc, dr. Varga L., 
Ruttkai Endre, Polónyi Béla, dr. 
Hidvéghy János, Kossányi J ó 
zsef, Renczés G. és Zsolnai Béla. 

Értesítés. A vidéki főka
pitányság rendelete alapján a 
komáromi rendőrkapitányság bűn
ügyi osztálya a Jókai utca 17. 
sz. alól a Mussolini u. 36. sz. 
alá költözött. A bűnügyi előadó 
1. em. 11. ajtó, detektívek 1. és 
5. ajtószám alatt működnek. 

Tüz. F. hó 23-án, vasár
nap reggel 5 órakor az Erzsébet-
szigeti Fried cég nagy favágó 
telep tetőzete kigyulladt és egy 
óra alatt az épület a benne levő 
nagy munkagépekkel együtt elé
gelt, tönkrement. A kivonult 
tizoltók gyorsan eloltották a t i 
zet és megakadályozták, hogy 
a telep fakészlete is a tüz á l 
dozata legyen. A tüzet valószi-
ni ieg gyújtogatás okozta és en
nek kiderítésére a nyomozás 
megindult. A hatalmas favágó
telep leégése folytán a kár leg
alább 50—70 ezer pengő, mely 
biztosítás révén nem térül meg. 

Tábori postán küldendő 
karácsonyi csomagok fela
dása. A helybeli postahivatalok 
vezetője értesiti a közönséget, 
hogy a működő tábori posta
hivatalok cimére szóló, kará
csonyra szánt csomagok csak 
abban az esetben juttathatók el 
idejében a címzettekhez, ha 
ezeket a csomagokat legkésőbb 
december hó 5-ig bezáróan pos
tára adják. 

Ismeretterjesztő e l ő a d á s . 
A Turul Filmszínházban immár 
a második ismeretterjesztő elő
adás zajlott le szép számú kö
zönség elölt. Ugy az előadók, 
mint az énekszámok nagy hatást 
keltettek. — A harmadik előadás 
kedden, december 2 án este fél 
9 órai kezdettel lesz a Turul 
filmszínházban megtartva. Balogh 
Sándor ügyvezető a legkitűnőbb 
műsort állította össze. 

K o m á r o m i irók, zeneszer
zők K o m á r o m i Estje, A Jókai 
Egyesület kebelébe tömörült 
fiatal tehetségeink : irók, költők, 
zene- és nótaszerzők bemutató 
műsoros estet rendeznek no
vember hó 30-an vasárnap d. u. 
6 óra kezdettel „Komáromi Est" 
cimen a Kultúrpalota nagyter
mében. Az estre belépődíj nem 
lesz. Részletes műsort a hely
színen adnak. A magyar kultúra 
szerény, de annál szorgosabb 
művelőink szereplését nagy ér
deklődéssel figyeli Komárom kö
zönsége. 

Bélyeggyűjtők panasza. 
Több izben előfordult, hogy a 
m. kir. posta által kiadott bé
lyegsorozatokat Komáromban 
nem lehet beszerezni, mert da
rusításra bélyeget nem kap. Je
lenleg is a f. évi december hó 
1-én kiadásra kerülő „Honvedé
in k Karácsonyára 1941." feláras 
bélyegeket a komáromi m. kir . 
posta nem fogja árusítani. Bé
lyeggyűjtőink nevében kéréssel 
fordulunk a komáromi m. kir . 
postahivatal vezetőjéhez, hogy a 
most és a más alkalommal k i -
bocsájtásra kerülő bélyegek itt 
is kaphatók legyenek. 

Talál tárgyak. Folyó hé 
21-én 1 d r b . kerékpár, 22-én 
pedig 2 drb. pokróc találtatott. 
Igazolt tulajdonosaik a rendőr
kapitányságnál az átvételért j t -
lentkezhetnek. 

Népművelés Ács község
ben. Nagyszámú hallgató gyűlt 
össze Ács községben a megtar
tott népművelési előadáson, me
lyen Borvendég Károly tanitó a 
„legnagyobb magyar" életét is
mertette. Palik Anfal kántorta
nító két szép régi magyar nép
dalt tanított be a közönségnek. 
A Vármegyei Népművelési B i 
zottságtól kölcsönzött expedíciós 
filmet nagy figyelemmel és élve
zettel nézte végig a hallgatóság. 
Nov. 26-án, szerdán „Szabad
ság és fegyelem a nevelésben" 
cimen Gombás István ref. tanitó 
tartott előadást, Palik Piroska 
líceumi növendék története
ket mesélt el érdekesen. A nivós 
és tartalmas esték megrendezése 
Palik Antal kántortanító, nép
művelési gondnok érdeme. 

S P O R T . 
KAC É S E 0 . 4:0 (3:0) 

Bajnoki mérkőzés. Az 
eimult vasárnap az É S E csapata 
játszotta bajnoki mérkőzését a 
komáromujvarosi KAC csapatá
val Komáromban. Nagy vára-
Küzás elő?te meg a mérkőzést, 
mert testvércsapatunk a K F C az 
É S E csapatától vereséget szen
vedeti. Váltakozó ietutások után 

, a játék elején már a í v A C fölénye 
és jobb technikája domborodott 
k i , melynek eredményességét kel
lően igazolja az eisö íéiiaőben 

j elért 3 gól. A második féiidő 
6. percében ujabb mesteriövés-
sel terhelte Risovszky az újvá
riak kapuját s a 4:0-as ered
ményt még szépíthette volna a 
KAC, mert sok helyzetet kiha
gyott. Nem lebecsülendő az el
lenfél sem, mert elég gyors já
tékot produkáit és sok veszé
lyes helyzetet teremtett a K A C 
kapuja előtt. 

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. l i . 

Telefon 470. 
November 29-én, szombaton, 

415, l|27 és »129 órakor 
Nov. 30-án, vasárnap 

215, 415, 1|27 és l>29 órakor 
Dec. 1-én, hétfőn 1J27 és i|29-kor 

Egy érdekes magyar film 
A falu rossza 

Ufa hiradó és a kisérő műsor. 

Egy, részben adómentes 

c s a l á d i húz 
(Újváros) Uri-utcában e l a d ó . 
Bővebbet „Turul" mozinál. 

Szombat 4, vasárnap 2 órai elő
adás olcsó helyárral 20—70 fül. 
Dec. 3-án, szerdán és 4-én, 
csütörtökön i|27 és i|29 órakor 

Csak 16 éven felülieknek. 
Havasi vaűmadár 
Magyar- és Fox hiradó. 

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

kezdése előtt l órával. 

Állást keres 
szoba inasnak, főző inasnak, 
(szakácsnak), pincérnek, curász-
dába kiszolgálónak. C i n i : Pataky 
órás leveleivel Kasai Ferenc 
Komárom 1. , Baross-utca. 

az uj kat. templom körűi 
előnyös fizetési teltételek 
mellett jutányos áron 

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

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

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. 

Komárom t h j . szab. k i r . varos 
adóhivatalától . 

5351:1941. s;:. 
T á r g y : A 2 q&-os kamat

térítés kiterjesztése. 

Hirdetmény 
Értesítem az adófizető polgáro

kat, hogy a m. k i r . Péiizügyigazgatóság 
23.585ill . 1940. számú körrendelete 
alapján minden adófizető, aki ugy a 
hátralékos, mint a folyó .adóját de
cember hó 31-ig teljesen kiegyenlíti a 
folyó évre befizetett tőke tartozás után 
2 o/o-os kamattérítést nyer. 

Ko máro m, 1941. november 25. 

p. H. D r . B é t t e k y Gyula sk. 
városi tanácsnok, 

adóhiv. vezető. 

Komárom t h j . szab. k i r . város 
adóhivatalától . 

« 2145)1941. sz. k 
T á r g y : A 10 c/a-os had

felszerelési pótadó 
elöirása. 

Hirdetmény. 
A 10 o/o-os hadfelszerelési pót

adó kivetése megtörtént. Felhívom az 
adófizető polgárokat, hogy a kivetett 
hadfelszerelési pótadonak az adóívben 
leendő elöirása és befizetése végett a 
városi adóhivatalnál jelentkezzenek. 

Komárom, 1941. november 25. 
p. H. Dr . B é l t e k y Gyula sk. 

városi tanácsnok, 
adóhiv. vezető . 

A komáromujvarosi k i r . járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

2034; 1941. tk . sz. 
Árverési h irdetmény-kivonat . 

Sas M . József végrehajtatónak 
Vincze Lajos (nős V'ida Juliannával) 
végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság a végrehajtási árverést 24 P 17 f. 
és 48 P tökekövetelés és járulékai be
hajtása végett a C s á s z á r községben 
fekvő s a 

császári 187. számú tkvi betét
ben A I 4—8. sor 2138—2140, 50ö0|2. 
hrszánui Szöl lö a Zsellérek erdöhe-
lyetti földjeben, szöllö ugyanott, szántó 
ugyanott, szántó ugyanott, ingatlanok
ból , továbbá a G]6ö4. rész közös le-
gelőilletöségből Vincze Lajos nevén 
álló 1|4 rész illetőségre 700 P kikiál
tási árban, 

a császári 1718. számú tkvi be
tétben A 1 1—2 sor 625,626. hrszámu 
Ház 250;b. szám alatt és szántó a Bel-
telekben ingatlannak Vincze Lajos ne
vén álló I i 2 illetőségre 1300 P kikiál
tási árban, 

az összes fenti illetőségek te
kintetében az 1434Í1925. tk . sz. v é g z é s 
sel Vida Miháiyné sz. Bagócsi Julianna 
javát a bekebelezett holtiglani haszon
élvezeti joggal terhelten elrendelte. 

Az árverést 1941. é v i december 
hó 17. n a p j á n ú. u . 4 órakor C s á 
szár községházánál fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő il letősé
gek közül a császári 187. betétbeni 
illetőségeket a kikiáltási ár kétharma
dánál , a császári i718. betétbeni i l le
tőséget a kikiáltási ár felénei alacso
nyabb áron eladni nem lehet. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 o/í-a 
amelyet a magasabb igéret ugyanannyi 
o/o-ára kell kiegészíteni. 

Komárom, 1941. augusztus 25. 
D r . Jánossy G á b o r sk. kir . jbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
p . || Horváth 

kiadó. 

Felelős kiadó : 
CZIKE I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 


