
Felelős szerkesztő: 
P A T H Ó GYULA 

A nemzet gyásza. 

Komárom középületein, 
mint az ország minden köz
ségében, a gyász fekete lobo
góját verdesi a téli szél. 

Megrendülten gyászol 
a nemzeti lélek, mert érzi és 
tudja, hogy legjobbjai egyi
két veszitette el az ország 
külügyminisztere, az ifjan, az 
ereje és eredményessége tel
jében elhalt gróf Csáky Ist
ván személyében. Mély és 
igaz a fájdalom, amely utolsó 
útjára kisérte a nagy férfiút, 
aki nagy volt céljaiban, 
munkájában, eredményeiben, 
egész magyarságában. 

Önkéntelenül fojtogatja 
a torkot a keserű kérdés : 
miért, hogy legjobbjainkat 
felőrli a nemzet javáért való 
önfeláldozó küzdelem ? M i 
ért kellett elveszitenünk azt 
a külügyminiszterünket, a k i 
nek előrelátása, tapintata, 
férfiassága, bölcsessége, e-
gész diplomata egyénisége 
oly sok és oly szép ered
ményt hozott? Nincs válasz 
a töprengő, fájó miértre, meg 
kell nyugodni a Gondvise
lés akaratában. Szerettei felé 
száll a nemzet őszinte rész
véte, s az igaz kegyelet ab
ban nyilvánul meg legszeb
ben, hogy példának tekint
jük Csáky István gróf életét, 
munkáját. Legyen ő minta
kép arra, hogyan kell sze
retni igazán a hazát, hogyan 
kell a haza javára méltóan 
dolgozni. Legyen az ő élete 

nagy tanítás mindannyiunk 
számára az önfeláldozásban, 
s kötelességteljesítés fana
tikus munkálásában. 

A túlfeszített munka 
volt Csáky István gróf egész 
élete. Emlékezünk még jól 
reá, voltak napok és hetek, 
amikor a magyar külügy
miniszter megszűnt magán
ember is lenni - még az 
éjszakáit is dolgozószobájá
ban töltötte. A posztján állt 
éjjel és nappal, hogy a leg
jobbat, a legtöbbet vívja ki 

nemzetének. C s a k a köz ér
dekei vezették, a maga szem
pontjai háttérbe szorultak, s 
korai halálát talán ez a fo
kozott munkatempó, spártai 
kötelességtudás, hősi önfel
áldozás is siettette. 

Nagy a mi vesztesé
günk, amit lát és tud a kül
föld is. Nagy barátok emlé
keznek rá időtlen időkig. 

Most nincs többé. Egy 
nemzet gyászolja mélyen, 
igazán és azzal, hogy nyom
dokain halad. 

E l m a r a d 
a MÉP k o m á r o m i 

nagy v á l a s z t m á n y i ülése 
A Komárom vármegyei nagyválasztmányi ülést gróf Csáky 
István külügyminiszter elhalálozása miatt előre láthatólag 

márciusban tartják meg. 

Országunkat ért nagy gyász miatt a f. évi február hó 2. nap
jára meghirdetett Magyar Élet Párti nagyválasztmányi ülés elmarad. 
A vármegyei szervezetünk elnöksége ezúton is tudatja a meghívott 
tisztségviselőkkel, választmányi tagokkal és tanácskozó tagokkal, 
hogy a nagyválasztmányi ülést előreláthatólag március hónapban 
fogják megtartani. 

Kegyelettel emlékezett Komárom 
gróf Csáky István haláláról. 

A rendkívüli városi közgyűlésen folyó ügyeket 
tárgyaltak le. 

Szerdán délután 5 órakor 
rendkívüli közgyűlést tartott Ko
márom Híj. szab. kir. város tör
vényhatósága vitéz Nagy Nándor 
főispán elnöklésével. A közgyű
lést délután 4 órai kezdettel 
kisgyűlés előzte meg, melyen a 

közgyűlési tárgyakat készítették 
elő. 

A közgyűlésen napirend 
előtt vitéz Nagy Nándor emel
kedett szólásra és kegyéletteljes 
részvéttel emlékezett meg gróf 
Csáky István, Magyarország kül

ügyminiszterének elhunytáról és 
arról a veszteségről, mely korai 
halálával az országot érte. Ki
magasló, nagytehetségű poli
tikust vesztettünk benne — mon
dotta — egész élete a nemzetért 
égett el. Gyönyörű nemzeti célt 
tűzött ki maga elé, melyet min
den azon kényelmének, egész
ségének feláldozásával is hiven 
szolgált. Forró szívvel, hideg 
ésszel indult el ő is Szegedről, 
hogy páratlan munkakészséggel, 
kiváló szellemi felkészültséggel 
szolgálja a független Magyar
ország nagy ügyét s hogy 
megérhesse a magyar igazság
tétel napját. A magyar sors volt 
az övé is, mert a nemzetért való 
szakadatlan munka, gond, fe
lelősség érzet felőrölte az ő szer
vezetét is. Az erős léleknek 
gyenge lett a váz s összeroppant 
az alkotó, országgyarapitó állam
férfi, mielőtt egésszen befejez
hette volna nagy művét. 

Az országos gyászban osz
tozott Komárom törvényhatósága 
is, néma felállással áldozott nagy 
halottja emlékének. Tudomásul 
vette, hogy vitéz Nagy Nándor 
főispán és Alapy Gáspár pol
gármester részvéttáviratot küld
tek a város közönsége nevében 
az özvegynek. 

Tudomásul vette a köz
gyűlés a köszönőleveleket, me
lyeket a Kormányzó ur őfőmél
tósága, gróf Teleki Pál minisz
terelnök, báró Apor Vilmos me
gyéspüspök, dr. Cserzy István 
miniszteri titkár küldtek a hoz
zájuk terjesztett üdvözlésekre. 
Ugyancsak tudomásul szolgáit 
gróf Teleki Mihálynak a felmen
tése, báró Bánjfy Dániel föld-
mivelésügyi miniszternek pedig 
a kinevezése tárgyában küldött 
leirata. A közgyűlés bizalmáról 
biztosította az uj földmivelés-
ügyi minisztert. 

A harmadik tanácsnoki á l 
lás rendszeresítését és dr. Bélteky 
Gyula szv. főtanácsosnak adó
ügyi tanácsossá történt kineve
zését örömmel vette tudamásul 
a közgyűlés. 

I Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

a Felsődunántúli 
11-es sz. ü z l e t é b e n 

V á s á r o l j u n k 

HANGYA Szövetkezet 
Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

ELŐFIZETÉSI AR 
Egész évrr 8 P. | Negyedévre 2 P. 
Félévre 4 P. | Egyes szám ára 20 íiJI. 

Alegjelenik minden szombaton. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolini-m 23. Telefon 451. 

Hirdetések díjszabás szeiint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 



2. oldaí, 

Lőwy bútoráruház Győr 
Or. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

1 
Hasonló szellemű felíratta 

támogatni rendelte a közgyűlés 
Szeged városnak az összeférhe
tetlenségi törvényjavaslat mi
előbbi benyújtása, Csongrád 
vármegyének a vármegyei és 
városi tisztviselők anyagi hely
zete tárgyában benyújtott felirati 
kérelmeket. 

Napirendre tért a közgyű
lés a komáromi ügyvédi kamara 
azon kérelme felett, hogy a vá
ros jobb és balparti részen mű
ködő járásbíróságok egyesittes-
senek. 

Elfogadta az ebtartási sza
bályrendeletet, mely szerint ház
őrző kutya után 2 P., vadász 
kutya után 5 P., egyéb kutya 
után 10 P., farkaskutya után 
pedig 15 P., ebadó szedhető. 

Az országos vásárok rend
jét illetőleg a közgyűlés ugy ha
tározott, hogy állatvásárt, mint a 
múltban is, mindig évenként 6-
szor a szokott időben kívánja az 
idén is megtartani, még pedig az 
újvárosi modernül kiépített állat
vásár téren, kirakodó vásárt el
lenben csak évenként 2-szer, 
Mátyás és Ferenc hetében a 
Kossuth téren. 

Egyhangúan fogadta el az 
autótaxi ipar gyakorlásáról szóló 
szabályrendeletet, mely az autó
taxisok számát Komáromban 
20-ban állapítja meg. 

A törvényhatósági útalap 
terhére történő utalványozásokra 
a polgármesternek felhatalmazást 
adott a közgyűlés. 

A jobboldali vágóhíd épí
téséről valamint a komárom-du-
naszerdahelyi th. főközlekedési 
ut részbeni áthelyezésről szóló 
polgármesteri jelentést tudomá
sul vette, az elszámolásokat hely
benhagyta, a szokásos felment-
vényt megadta a közgyűlés. 

A névtelen utcákat elnevezte 
illetve egyes utcaneveket meg
változtatott a közgyűlés, abban 
az értelemben mint arról két hét 
előtti tudósításunkba már beszá
moltunk. Mult híradásunkat k i 
egészítve közöljük, hogy a Nádor 
utca Szent István király-ut, a 
Mester utca Pázmány utca, a 
Vársor utca Vártüzér utca, a 
Vágdunasornak a Rákóczi utcá
tól északra fekvő része 12-esutca, 
a Kovács utcát 19-es vadász 
utca, a Vágdunasornak a Rá
kóczi utcától délre fekvő része 
Damjanich utca, a Kórház utca 
gróf Tisza István utca, a Megy er
csi-utca Fülöp Zsigmond utca. 
Újvárosban a Klapka György ut 
Péczeli tér és Szent László utca 
közötti szakasza Hitler ut, a 
Zichy utcának a Győry utca és 
a Szent László ut közötti része 
Vetsey Ede utca nevet kaptak. 

Ut kotnárowniegyá H«flap. 

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

XXVIII. 

A pénzen kívül most már, 
hogy mi mindenféle áru és egyéb 
holmi jött-ment ide-oda az esz
tendők során a hidon, ez aztán, 
a dolog természeténél fogva, íöi-
sorolhatatlan. Nem a nagy meny-
nyiségekre gondolok, a vámke
zelésben részestilt vagontételekre 
és kereskedelmi rakományokra, 
melyek tulajdonképen nem a 
komáromi közúti hidon, hanem 
vasúton, hajón stb. cserélődtek 
ki szabályszerű .vámelbánás" 
mellett. A komáromi közúti hid 
áruforgalma a kisebb tételekből 
rekrutálódott, melyek közt voltak 
kocsirakományok, voltak sze
mélyi podgyászok, de egyik for
mában sem alkották a nemzet
közi árukereskedelem számba
vehető részét. Mennyiségi szem
pontból, a nemzetközi árufor
galom nagy tételeihez képest, 
meg se kottyantak az itt át- és 
visszavitt holmik, ám annál je
lentősebbek voltak ezek minőségi 
szempontból. Hogy csak egy 
példát említsek, néhai jó Alapy 
Gyula tartománygyűlési képviselő 
úrnak, vármegyénk és városunk 
kiváló monografusának múlha
tatlan szüksége volt Takáts Sán
dor nagy komáromi tudósunk 
ujabb műveinek sorozatára — 
súlyos, testes kötetek voltak 
ezek —, hát bizony az ilyesmit 
nem lehetett szabályszerű vám
kezelés mellett sem vasúton, sem 
postán küldeni, ezek a holmik 
szépen, nagy művészettel elrak-
tároztattak az egyik monostori 
szőlőgazdaság akkoriban nagyon 
jól ösmert zöld teherkocsijának 
a fenekébe, — egy kis hagyma, 
egy kis könyv, egy kis kalarábé, 
zöldség miegymás, megint 
egy kis könyv —, hát igy 
kerültek az ilyen és ehhez 
hasonlatos szellemi termeszt-
mények a megszállt terület
nek mégis csak a magyar világ
rend felé igazodni óhajtó talajába. 
A bencés professzor urak, kik a 
husz év egyetlen percében sem 
voltak itt egyebek, mint a ma
gyar kultúra rendithetetlen baj
nokai, volnának a megmond
hatói (csak volnának, sajnos, 
mert már egyetlen egy sincs itt 
közülük) annak, hogy mi min
den került elő abból a bizo
nyos zöld kocsiból nyomtatás
ban és írásban, könyvben és 
füzetben és a jó ég tudja .mi
féle alakban, ami mind a meg
szállt részbeli magyar művelődés 
egyik legelső fellegvárának, 
a komáromi bencés székháznak 
szellemi fegyvertárát öregbítette, 
munícióját növelte és pótolta. 
Talán a „legsúlyosabb" ilyes

fajta szállítmány egy — ha jói 
emlékszem — tizenhat kötetes 
nagy történelmi mű volt, mely 
címemre érkezett 8 melyet is én 
aztán — cseh finánc-mentes el
bánás céljából — továbbítás 
végett átadtam az illetékes mo
nostori gazdaság (némi kö
zöm nekem is volt ehhez a gaz
dasághoz) zöldkocsi-osztályának. 

Általában meg lehet álla
pítani, hogy hidunk áruforgalma 
ha nem is voit nagy tétel az or
szágos árucsere szempontjából, 
de annál jelentősebb volt a vá
ros és a megye egyeseinek és 
közintézményeinek szempontjá-
ból. S itt az átvitt és áthozott 
dugott holmiknak volt meg az 
igazi nagy súlya. Ó, ne tessék 
most a netán sikerülten átcsem
pészett vég vászonra vagy né
hány pár cipőre gondolni, egé
szen másról van itt s z ó : az 
egyedüli lehetőségről a tekintet
ben, hogy akkor és ott, amikor 
és ahol a cseh tilalom azt 
mondta: nem, — akkor és ott 
igenis a dugott szállítás volt az 
egyedüli lehetőség a magyar 
szellemi és gazdasági vérkerin
gésbe való bekapcsolódásra. 

Arról van szó, hogy pél
dául a megszállás első éveiben 
rakásra döglött volna a duna
menti magyarság sertésállomá 
nya, ha dugva nem jöhetett 
volna be a világhírű kőbánya: 
magyar szérum (a cseh szérum 
nem ért semmit, de azért a ma 
gyárt kitiltották), arról van szó, 
hogy adóhivatalok, árvaszékek 
vagyonai, telekkönyvek iratai 
évekig illegális uton tudtak csak 
rendeltetési helyükre jutni, sok
sok kis magyar egzisztencia 
sirás-rivása közben, arról van 
szó, hogy ha az iskolában tilos 
is volt a magyar könyv, de a 
tantestületek magyarságának szi
lárdságát minden becsempészett 
magyar tankönyv hatékonyan 
gyámolította és erősítette, arról 
van szó, hogy egy folyóirat vagy 
újság, mely magyar nemzeti 
irányú volt, be nem léphetett a 
határon, de azért ott volt, igenis 
ott volt mindig az illetékes ke
zekben, a jó ég tudja csak: 
miféle raffinériák révén I Isme
rek komáromi családot, mely
nek asztaláról a husz év alatt 
a Pesti Hirlap-nak egyetlenegy 
száma sem hiányzott (pedig ez az 
újság vörös posztó volt a cse
hek szemében). 

Hát igen : ment ki a hidon 
a sok rézgálic, a sok, impozán
sul megtetézett trágyásszekér, 
ment az előirt munkaerő is, ment 

a ia meg a deszka, ment a sok 
cselt ruhanemű és a rengeteg 
cipő, ment mindez jobbára sza
bályszerűen, vámkezelés mellett 
(egyedül a cipő tekintetében nem 
merném letenni a föesküt: nem 
került-e ki több csak amúgy, a 
lábon, Isten nevében), evvel 
szemben jött be a sok hagyma 
meg krumpli, barack és karfiol , 
szőlő és must, ugyancsak illő 
módon vámkezelve, — de mind
ezek mellett és között, fölött és 
alatt jött és ment és utazott és 
rendeltetési helyére jutott az a 
száz és ezerféle valami, testi és 
erkölcsi jav, melyek a Duna két 
partján egymástól erőszakkal el
vágott magyarság fizikai és szel
lemi kapcsolatait szolgálták a 
husz keserves esztendő alatt. 

Tomanóczy József úr. 

Kibővül a hatáskörük 
a tankerületi 

főigazgatóságoknak. 

Rendkívüli nagyfontosságú 
rendelet készült el a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumban. 

Az öt év előtt átszervezett 
tankerületi főigazgatóságok ed
digi hatásköre nagy mértékben 
kibővül minden nevelési és ta
nulmányi ügyben a tanulók fel
vételi kérdéseiben, vizsgáztatási 
feladatokban és személyi intéz
kedéseikben. 

Az állami tanítók alkalmaz
tatás^ megbízási és kinevezési 
ügyeit a főigazgatóságok hatás
körébe utalja a rendelet. Az iro
dai segédszemélyzet, az altiszti 
alkalmazás szintén a főigazgató
ságok intézkedései körébe ke
rülnek. 

A tankerületi főigazgatók 
hatásköre alá tartoznak a jövő
ben az államsegélyes tanítók 
ügyei. A tankerületen belül ők 
intézik a tanárok, tanítók és se
gédszemélyzeti egyének áthelye
zését, szabadságolását, helyette
sítését és ők intézkednek a fe
gyelmi vizsgálatok megindításá
nak ügyében is. 

A főigazgatók jelölik ki a 
jövőben a körzeti iskolafelügye-
íőket és a középiskolák és kö
zépfokú iskolák tanulmányi fel
ügyelőit is. Az iskolai szünetek 
beosztása, engedélyezése és a 
tanítási időeltérések megállapí
tása szintén a tankerületi főigaz
gatók ügykörébe fog tartozni. 

Háztulajdonosok 
figyelmébe! 
A belügyminiszter által elrendelt 
9. sz. melléklet a 380.00011941. 
B. M. sz. rendelet értelmében a 
lakók betüsoros adatait n y i l 
vántartókönyv, melynek veze
tése minden háztulajdonosra kö

telező, kapható: 

Czike Pál és Társai 
könyvkereskedésében 

Komárom, Mussolini-ut 23. 
Telefon 461. 



K o m á r o m 1941. évi 
köl tségvetése . 

72,5 százalék lesz Komárom uj pótadója, mely 15,5 szá
zalék csökkentést jelent a mult évhez viszonyítva. 

Komárom Ih). szab. klr . 
város háztartási és egyéb ön
álló vagyonkezelési intézményé
nek 1941. évi költségvetési elő
irányzatát Friedrkli János szám
vevőségi főtanácsos, a városi 
számvevőség főnöke, gondos és 
alapos munkával nagy hozzá
értéssel elkészítette azt, rengeteg 

számhalmazt tartalmazó két ha
talmas kötetben a törvényható
ság rendelkezésére bocsájtotta. 

A tervezet nyolc csoport
ban osztva tárja fel a háztar
tási alapunk szükségleteit s fe
dezeteit. Az egyes csoportok 
szerint az 1941. évi javaslat: 

Csoport: Megnevezés: Szükséglet: Fedezet: 
1. Altalános igazgatás 449295 645.710 

I I . Közegészségügy 63.925 39.445 
I l i . Közokt., közművelődés. vajlás 187.800 20.695 
IV. Szegényügy, népjólét 67.110 24.900 
V. Közélelmezés 34 855 64.365 
VI. Városépítés 182.260 118.000 

VII . Vagyonigazgatrts 122.635 229.375 
VIII . fliíelügy 229 400 26.875 

1.337.280 1169.365 
Az egyenleg: 1.337.280 P 

szükséglettel szemben 1.169.365 
P. szolgái fedezetül, vagyis 
167.915 P hiány mutatkozik. A 
hiányt jelentő 167.916 pengő 

<összeg fedezetéül a 232.000 P. 
állami adóalapul véfele meliett 
72.5 százalék pótadó megállapí
tását kéri polgármesterünk. 

A vizmű alap 1941. évi 
költségvetési előirányzata 177.885 
P. szükségletet tüntet fel 178.305 
P. fedezettel szemben. Ez az 
alap 450 P felesleggel számol. 

A csitornamü alap 1941. 
évi költségvetési előirányzata 
szükségletét a fedezeti összeggel 
egyenértékben, 64.025 pengőben 
állapítja meg. 

A város cselekvő és szen
vedő vagyonát 1939. december 
31-iki állapot szerint a követ
kezőkben állapítja meg a kimu
tatás : Vagyon (ingatlanban, ter
ményekben, értékpapírokban, ta
karékbetétekben, követelésekben, 
jogok és javadalmakban, alapok 
és készpénzben): 10.594.312 P. 
Tartozás (hosszúlejáratú és függő 
kölcsönökben): 3.661.549 pengő, 
azaz tiszta vagyon 6.932.766. 

A költségvetési előirányzat 
összeállításánál — miként a pol
gármesteri jelentés mondja — 
egy cél volt az irányadó : „szá
molni a város adófizető polgár
ságának ieherbiró képességével". 
Ezt a célt ugy akarja a kölség-
vetés elérni, hogy nagyobb be
ruházások egyik csoportban sem 
szerepelnek. Sőt számolnunk 
kell azzal is, hogy néhány esz

tendőn keresztül a város pénzügyi 
és gazdasági tevékenykedése csak 
a mindennapi élet által diktált 
szükségletek fedezésére fog szo
rítkozni, addig, míg a meglevő 
adósságok végleges rendezést 
nem nyernek. 

Ez a várospolitika, a szám
tani helyzetképet nézve helyes 
lehet, de a mindennapi élet sok 
körülményeit figyelembevéve, a 
város fejlődését, előhaladását 
tekintve bizony, a legszomorúbb 
képet mutatja. A beruházások, 
az ujabb alkotások teremtenek 
munkaalkalmakat, juttat a dol
gozó polgárságnak kenyeret, a 
város fejlődését viszi előbbre, 
a nagyvárosi kialakulás lehető
ségét szolgálja, miért is áldo
zatok árán is a haladás útját 
biztositanunk kellene. Ez a túl
zott takarékosság csak stagnálást 
hoz, esetleg visszaesést idéz 
elő városi életünkben. Azonkívül 
hol van az előírva, hogy ennek 
a generációnak s különösen az 
újvárosi lakosságnak, néhány év 
minden verejtékét csakis a cseh 
uralom alatti adósságok kifize
tésére kell adnia, a maga jövő 
életére egy fillér befektetést nem 
eszközölhet. 

A költségvetési tételek sok 
érdekességet mutatnak, melyekre 
később még visszatérünk. 

A költségvetési tárgyalások 
kapcsán, az egyes bizottsági 
tagok hozzászólásaival egyidejű
leg részleteiben is ismertetni 
fogjuk a város pénzügyi és gaz
dálkodási tervezetet. 

A népszámlálás megkezdődött. 
Komárom városban is, mint 

az egész országban szombaton 
megkezdődött a népszámlálás. A 
m. kir. miniszterelnök rendelete 
értelmében az 1941. évi január 
hó 31 . és a február hó 1. napja 
közötti éjféli állapot alapulvéte
lével erre a feladatra kinevezett 
számlálóbiztosok összeírják : 

1) egyénenkint minden sze
mélyt, 

2) lakás céljaira szolgáló 
épületeket. 

Külön adatgyűjtést végeznek: 
a) az önálló iparosokról és 

az ipari üzemekről, 
b) az önálló kereskedőkről 

és a kereskedelmi üzletekről. 
Egyidejűleg külön is számba 

veszik: 
l j a 12—70 éves férfiakat, 
2) a 16—50 éves nőket, 
3) a 18—60 éves katona

viselt polgári személyeket, 
4) a 21—48 éves nem ka

tonaviselt férfiakat. 

A seámlálótapot mindenki 
maga, vagy helyette a családfő 
(szülő, gyám, gondviselő) a házi-
gyüjtöiveket a háztulajdonos vagy 
megbízottja tölti k i ; ha azon
ban az épületben a tulajdonos 
lakásán kívül más lakás is van, 
az abban lakókra vonatkozó ada
tokat (házigyüjtőiv adatait) a 
számlálóbiztos tölti ki ; az önálló 
iparosok és üzemek rózsaszinü, 
az önálló kereskedők és üzletek 
kékszinű kérdöivet és az igazoló
lapot az érdekeltek, illetőleg az 
ipari üzem, vagy kereskedelmi 
üzlet vezetője, a (zölnyomásu) 
népszámlálási nyilvántartólapot 
és szelvényét pedig a fentiekben 
az 1) és 2) alatt megjelölt sze
mélyek töltik k i . 

A népszámlálási lapok, a 
honvédelmi érdekű nyilvántartá
sok, valamint a többi adatgyűj
tések összeírásánál a szükséges 
adatokat mindenki legjobb tu
domása szerint, a valósághoz 
fii ven köteles szolgáltatni. Aki 
az adatok beszolgáltatását meg
tagadja, büntetendő cselek
ményt követ el, mit a törvény 
szigorúan büntet. 

A bevallott adatok titkos
ságának biztosítása végül messze
menően megtörtént. Az adat
gyűjtésben résztvevő hivatalos 
közegek (számlálóbiztosok, felül
vizsgálók stb.) valamennyien es
küvel kötelezték magukat az 
adatgyűjtés során tudomásukra 
jutott tényeknek hivatali titok
ként való megőrzésére. A nép
számlálás adatai sem adózási, 
sem közigazgatási, vagy más 
eljárás céljaira ki nem szolgál
tathatók. 

HÍREK. 
Az uj megyéspfispOk üd

vözlése. Báró Apor Vilmost, 
Győr egyházmegye uj püspökét 
kinevezése alkalmából távirati 
hódoló üdvözléssel kereste fel 
vitéz Nagy Nándor főispán, 
Alapy Gáspár m. kir. kormány
főtanácsospolgármester, Reviczky 
István alispán és a komáromi 
főesperesség papsága. A plébá
niák, testületek és magánosok 
közül is sokan keresték fel üd
vözlő távirataikkal és leveleikkel 
az uj megyés főpásztort. 

Főispánunk közellátási 
kormánybiztos lett. A közellá
tás biztosítása céljából a kor
mány közellátási kormánybizto
sokat nevezett k i . Komárom 
vármegye é s Komárom thj. szab. 
kir. város területén a közélelme
zés és közszükségleti cikkekkel 
való ellátásra, valamint az ár-
ellenörzésre vonatkozó intézke
dések végrehajtására é s ezek el
lenőrzésére vitéz Nagy Nándor 
főispánt közellátási kormánybiz
tossá nevezte ki. A főispánunk
nak ezen ujabb hatásköri meg
bízás messzemenő felhatalmazást 
ad. A nehéz időkben nagy és fele
lőségteljes az ujabb feladat vál
lalása. Mi és az érdekelt terü
let minden lakosa, teljes biza
lommal és örömmel látja őt az 
őrhelyen, mert vitéz Nagy Nán
dor egész ember, a köz igazi 
önzetlen munkása, minden igaz 
ügynek példaadó élharcosa és 
népünknek jóságos vezére. 

Gyertyaszentelés. Február 
2-án, Gyertyaszentelő Boldog-

asszony ünnepén a Jézus Szive 
templomban 10 órakor lesz a 
gyertyaszentelés szertartása. 

Halálozás. Mély részvéttel 
vettük a gyászhírt: néhai Czike 
Lajos kir. tanácsos, szönyi es
peres-lelkész, leánya, özv. Szűcs 
Dezsőné szül. Czike Eleonóra, 
néhai SzQcs Dezső csajági espe
res-lelkész neje f. hó 25-én éle
tének 76-ik évében hosszas be
tegeskedés után Mátyásföldön 
elhunyt. A megboldogult leány
éveit a szőnyi lelkészlakban élte, 
honnét Csajágra kerülve férje 
oldalán 46 éven keresztül fej
tette ki magyar nagyasszonyt 
áldásos munkáját az egész köz
ség érdekében. Férje halála után 
egyik fiához költözött, ahol most 
elhunyt. Holttestét Csajágra szál
lították és az ottani ref. temp
lomból f. hó 28-án temették el 
a családi sírboltba. Halálát 
szerető gyermekei Szűcs Dezső 
v. nemzetgyűlési képviselő, pápai 
ref. főgimn. tanár, Szilcs János 
csendőrőrnagy, testvére Czike 
Imre ny. várm. ülnök, menyei, 
vejei, unokáiés dédunokái, vala
mint kiterjedt előkelő rokonsága 
gyászolják. 

Balázs áldás. Február 3-
án, hétfőn, szent Balázs püspök 
és vértanú ünnepén a negyed-
nyolci szentmise végén a hivek 
Balázs-áldásban részesülnek a 
Szent István templomban. 

Aranylakodalom. Farkas 
József és neje február hó 2-án, 
Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén ülik meg házasságkö
tésük ötvenedik évfordulóját. A 
ritka jubileumot ünneplő házas
pár a tízórai szentmise után a 
Jézus Szive templomban jubi
leumi áldásban részesül. 

A idényvégi kiárusítások 
az idén elmaradnak. A kerü
leti kereskedelmi és iparkamara 
körlevélben adja tudtul az érde
keltségeknek, hogy a téli, idény
végi kiárusítást a folyó évben 
nem engedélyezi. Ezt a határo
zatot azzal indokolja, hogy a 
rendkívüli viszonyok következté
ben előállott áruhiány miatt ilyen 
kiárusításra szükség nincsen. 

Halálozás. A régi, a bol
dog idők jellegzetes, nagyértékü 
egyéniségének elmúlásáról kap
tuk a lesújtó gyászhírt. Meghalt 
Budapesten életének 80 ik évé
ben Lőrinczy György nyug. 
kir. tanfelügyelő a kiváló peda
gógus, a jotollu és közkedvelt 
költő, novella és regényíró. Mi 
komáromiak különös szeretettel, 
kegyelettel emlékezünk rá, hisz 
közöttönk hosszú időtt töltött 
és azután is kedvesen gondolt 
mindég vissza Komáromra, több 
irodalmi becsű munkájában me
legen emlékezett a nagy törté
nelmi mullu városunkra, Csalló
közre, bányavidékünkre 1899 ben 
helyezték Komáromba s a vár
megyei tankerület vezetője lett. 
Innen 1907-ben a nyitrai, majd 
pár év múlva a pestvidéki tan
felügyelőség vezetését vette át. 
Különösen az idegen ajkú köz
ségek magyarosítása terén apos
tolkodott nagy szeretettel. Elbe
szélései, regényei a fővárosi, heti 
napilapokban, szépirodalmi fo
lyóiratokban éz önálló kötetek
ben jelent meg. Nevezetes művei: 
A magam földjén, Az öreg pan
dúr, A bujdosók, A Titok stb. 
melyeket erős magyar érzés és 
választékos stil jellemez. Halálát 



a gyászba borúit csatád, köztük 
d r Lörinczy Szabolcs min. o. 
tanácsos, a kiterjedt rokonság 
* barátok, tisztelök, kőztök Ko
máromból is igen sokan őszinte 
szívből gyászolják. 

A Katolikus Akció gyű
lése. Az ó-komáromi Katolikus 
Akció nagytanácsa január hó 
26-án, vasárnap délelőtt 11 óra
kor a Majláth iskola nagyter
mében havi rendes ülést íurtoSt. 
Az üiésen dr. Polony Béla fő
orvos, a sajíószakosztály elnöke 
nagy hatású beszédet mondott 
arról a nagy és mélyreható mun
káról, amit a sajtó végez az 
emberben, a társadalomban. Rá
mutatott a katolikus sajtó sze
repére s felhívta hallgatóságát a 
kat. sajtó támogatására. Indít
ványára több üdvös intézkedést 
vezettek be a kat. újságok ter
jesztése érdekében s megalakí
tották a sajtó női szakosztályát. 

Fényesen sikerült a Vö
röskeresztesek-teaestje. Szom
baton zajlott le a Központi Szálló 
nagytermében a Magyar Vörös
kereszt Egylet komáromi fiókja 
társadalmi bizottsága által ren
dezett teaest. Rendkívül szines, 
eleven képet mutatott az est, 
melyen a helyőrség és a polgári 
társadalom mnglepő nagy szám
ban jelent meg. Igen szépen 
képviselte magát a vidék is. Az 
előkelő közönség zsúfolásig meg
töltötte a nagytermet, kilenc óra 
körül már helyet sem tudott 
adni az agilis rendezőség az ér
kező vendégeknek (a jövőben 
ily alkalmakra ajánlatos volna 
az éttermi helyiségeket is. Az 
est rendezésére bocsátani). Nagy 
örömet keltett a megjelentek szi
vében, hogy a Vörös Kereszt 
országos elnöke: dr. vitéz Simon 
Elemér m. kir. titkos tanácsos, 
országos elnök, báró Apor Gi
zella főnökasszony, Vdllyay köz
ponti igazgató, kit rokoni kap
csolatok is fűzik Komáromhoz, 
eljöttek az estre Budapestről. A 
vendégek megérkezése után Ki
rály József országgyűlési kép
viselő, a Vörös Kereszt várme
gyei megbízottja mondott lelkes 
üdvözlő beszédet, majd dr. vitéz 
Simon Elemér köszönte meg az 
üdvözlést s kért további támo
gatást a Vörös Kereszt iránt, 
mely szolgálja magyar célt. Még az 
esti órákban kezdetét vette a 

\ai\C, amely a zár óráig igaz 
magyaros hangulatban szünet 
nélkül tartott. A fényesen sike
rült tea estélyen az ifjúság szép
sége, a magyar lélek tüzessége, 
a víg hangulag varázsa, az öröm 
mosolygása szolgálta azt a nem
zeti eszmét, melynek jegyében 
gyújtott lángot a Vöröskereszt 
agilis rendezősége élén báró Mai-
comes Gyuláné elnöknővel. 

A komáromi bencés diá
kok a magyar repülés szol
gálatában. A magyar aviatika, 
a magyar repülés fejlesztését, 
fejlődését akarják előmozdítani 
a komáromi bencésdiákok is, 
amikor hazafiságuktól ösztönözve 
a repülő-sporttal is komolyan 
kezdenek foglalkozni. A komá
romi bencésgimnázium cserkész
csapatából tizenegyen vettek részt 
a vitorlázó táborozáson, illetve a 
repülő-tanfolyamon szép ered
ménnyel. A tavasszal nagy re
pülőnapotterveznek Komáromban 
a megye és a város támogatá

sával. A Horthy Miklós Repülő-
alap, a budapesti Műegyetemi 
Sportrepülő tgyesület meleg ér
deklődéssel kiséri. fiaink nagy 
nemzeti fontosságú megmozdu
lását. 

Halálozás. Megrendítően 
futott városunkon keresztül va
sárnap reggel a hír, hogy Gerla 
Félix épitési vállalkozó 69 éves 
korában hirtelen elhunyt, A jó-
nevü épitész a 90-es évek ele
jén' édesapjával Olaszországból 
költöztek Komáromba, hol édes
apja , a/, akkor épülő Dunai 
hid munkálatait vezette. A meg
boldogult a város közügyeiben 
is reszt vett. Halálát szerető btt-
vese Gerla Felixné, szül. bátor-
keszi Kiss Irén, gyermekei Ines, 
Carmela, Félix es Alajos, test
vérei, unokái, veje évS rokonsága 
gyászolják. Temetése f. hó 28-án 
ment végbe a komáromi róm. 
kai. temetőben nagy részvét mel
lett. 

Uj német nyelvű tanfo
lyam nyílik Komáromban. 
Komá:om város polgárai részére 
megszervezett németnyelvi tan
folyam a Deák Ferenc utcai ál
lami polgári leányiskola helyi
ségében újra megindult Webet 
Gyula tanár tervszerű és beszél
gető mód-szere mellett. Felhívjuk 
mindazokat, akik ezen értékes 
és a gyakorlati életben nagy 
előnnyel bíró nyelvi tanfolyamon 
részt óhajtanak venni, hogy 
szerda, vagy szombati napon 7 
órakor a tanfolyam vezetőségé
nél jelentkezzenek. 

Elmaradt az ismeretter
jesztő előadás. Az ujabban 
pénteki napokon rendezni szo
kott és „Turul" mozgóban elő
adásra kerülő ismeretterjesztő 
előadás f. hó 31-én elmaradt. A 
legközelebbi ismeretterjesztő elő
adás február 7-én, pénteken este 
8 órakor lesz megtartva. 

Komáromujváros, Arany János utcában, 
a Hösök-tere közelében autóbusz meg

állótól 1 perc 
egy 200 f j - e s házhely. 

Déli fekvésű, családi ház építésére 
igen alkalmas. 

Cini a kiadóhivatalban. 

S P O R T . 
Vissza az NBC-t az alszövet-

ségbe. 

Dr. Gidófalvy Pál mi
niszteri biztos hozzászólást kért 
az alszövetségektől az NB, az 
NBB és az NBC működését i l 
letőleg. A megkeresést a NyLASz 
elnöksége alapos megfontolás 
tárgyává tette s az egyes kérdé
sekre — értesülésünk szerint — 
a következő választ adta: 

A NyLASz véleménye az, 
hogy az NB maradjon továbbra 
is tizennégyes létszámú. Főkép
pen a sportnivó megőrzése szem
pontjából. A nagy egyesületek 
anyagi téren jobban megalapo
zottak, célszerűtlen lenne — csak 
a távolságok miatt — két cso
portra osztani az- NB mérkőzé
seket. 

A hazatért keletmagyar
országi és erdélyi kerületek miatt 

célirányosnak látszik az NBB 
harmadik csoportjának a felállí
tása. Itt már tényleg olyan tá
volságokról és kisebb egyesüle
tekről van sző,- amik feltétlenül 
a harmadik csoport felállítása 
mellett tanúskodnak.' 

Az NBC-t illetően kialakult 
álláspont az, hogy tönkreteszi 
ez az osztály az alszövetség sport, 
társadalmi és anyagi helyzetét. 
Jő lenne és talán egészségesebb 
rendszert is szülne, ha vissza
építenék az NBC-t az aiszövet-
.ségbe s ott küzdenének az I . o. 
csapatai közö!*.. ' 

Választmányi ülést tar
tott a KFC (Újváros). Tartalmas 
gazdag t á rgy so roza 11 e t á rgy a 1 ásá ra 
ült össze át. elmúlt héten a KFC 
(Újváros) választmánya Fiedler 
József lengyáros einöklésével. 
Hájagos Ferenc főmérnök ügy
vezető elnök kimeritöen tájékoz
tatta a szép számban megjelen
teket az egyesület működéséről. 
Örömmel vette tudomásul a vá
lasztmány, hogy az OTT 17.600P 
utalt ki az egyesületnek sport
pálya tribün építésére. Jegyző
könyvi köszönetet mondott Alapy 
Gáspár polgármesternek, az OTT 
elnökségnek, Fiedler József egye
sületi elnöknek és Hajagos Fe
renc ügyv. elnöknek, akiknek 
megértő lelkes támogatása, agi
lis munkája hozta a tekintélyes 
anyagi támogatást. Elhatározta a 
választmány, hogy az elkészített 
tervek alapján azonnal hozzáfog 
a pályaépítési munkákhoz, a 
pályázatot az épitési munkákra 
kiírja s bizottságot küldött ki a 
kivitelezések foganatosítására. A 
futball szakosztály élére nagy 
lelkesedéssel Szép József üzemi 
felügyelőt választották, aki az 
ifjúsággal a tavaszi edzést már 
is meg kezdte. Több kisebb 
ügy letárgyalása után az elnök 
éltetésével zárult az ülést. 

P e r f e k t 
gyors- és gépírót 
keresünk. Csakis gyakorlattal 
rendelkező egyének jöhetnek 

számításba. 
Ajánlatok a lap kiadóhivatalához 
„PERFEKT" jeligére adandók be. 

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

Telefon 470. 
Február 1-én, szombaton 

4, i|47 és 1|29 órakor, 
Február 2-án, vasárnap 

2, 415, i|47 és i|29 órakor 
Feb. 3-án hétfőn és 4-én kedden 

4, l;47 és l|29-kor 
Árvíz Indiában 

hatalmas nagy filmdráma. 
UFA hiradó. 

Szombat, vasárnap, hétfő és ked
den az első előadás 20—70 fi l l . 
Február 5-én, szerdán és 6-án, 
csütörtökön 147 és lÍ2Q órakor 
Csak 16 éven felülieknek ! 

Érdemes örökölni 
szenzációs és izgalmas film. 
Magyar- és Fox világhiraűó. 

Komárom ttiif. szab. kir . város 
adóhivatala. 

36811941. szára. 

Hirdetmény. 
A ni . k i r . ; Pénzügyminiszter Ur 

1940. évi 156055. számú rendelete ér
telmében felhívom Komárom város te
rületén adózó s illetékegyenérték fize
tésére kötelezett alapítványok, szerze
tesrendek, káptalanok és egyéb egy
házi javadalmak.kezelőségét, intézmé
nyek, egyesületek, részvényes vagy 
üzletrészekre alakult vállalatok, korlá-
lolt felelősségű társaságok vezetőségét, 
hogy az „illeíékegyenérték kivetéséhez 
.•••íükséges vallomásaikat 1941. február 
15-ig a városi adóhivatalnál adják be 
sürgetés bevárása nélkül. 

Megjegyzem, hogy csak olyan 
társulatok, intézmények és "egyesüle
tekre vonatkozik ez a felhívás, ame
lyeknél a tagoknak az egyesület, stb. 
vagyonában tulajdonrészük nincsen. 

A bevalláshoz szükséges nyom
tatvány a városi adóhivatalnál díjtala
nul kapható. 

Komárom, 1941. január hó 30. 
(P. Ff.) Dr. Bélteky 

városi tanácsnok, 
a Jóhi v. vezető. 

Komárom thjf. szab. kir. város 
adóhivatalától. 

352. 
194!. 

Tárgy: Az 1940. évi 
adóhátralékok be^ 
fizetésére felhívás. 

Hirdetmény. 
Felhívom az összes adófizető 

polgároka:, akik az 1940. év végével 
adóhátralékban maradtak, hogy hátra
lékaikat a városi adóhivatalnál hala
déktalanul fizessék be, mert ellenkező 
esetben minden hátralékossal szemben 
azonnali árverés lesz folyamatba téve, 
ami pedig tetemes költséggel jár. 

Komárom, 1941. január hó 25. 
p H. Dr. Bélteky 

v. tanácsnok, 
adóhivatali főnök. 

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 Rt-nál, 
Komárom, Baross-u. 7. sz. 

A város forgalmas helyén, más 
elfoglaltság miatt egy jólmenő 

berendezéssel együtt azonnal 

kiadó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó Észak-Komá
romban, Mes

ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép 
beltelekkel. 

Felelős kiadó : 
CZIKE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső, 

file:///ai/C

