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Felelős szerkesztő: 
P A T H Ó GYULA 

Testvéri közösségbe . . . ! 
Az ősi, a város nemes 

lakóiban mindig megtalálta^-
tott komáromi életerőt kiál -
juk, hogy városépítő felada
tainkat jól elláthassuk. A 
testvéri közösségbe olvasztó 
összetartás szellemét várjuk 
vissza, hogy göröngyös utun
kat diadallal járjuk. A lo
kálpatriotizmus érzését sze
retnénk újra a komáromi ő s 
lakók és az idegenből iöttek 
mint a múltban — a „gyükér 
és a gyüttment" — lélekben, 
gondolkozásban, érzésben 
és akarásban Komáromért 
egyesülni tudjunk ma is, a 
város felvirágoztatása közös 
munkájában minden polgár 
és hazafi egymásra találjon. 

Ez az ősi, ez a komáromi 
életerő, a testvéri közös
ségbe olvasztó összetartás 
szelleme, a lokálpatriotizmus 
mély átérzése minden idők
ben tudott nagyot, nemeset 
alkotni. Jöhetett tűzvész, 
földrengés, éhínség, járvá
nyos betegség, duló csaták, 
a romhalmazok hátán is 
újra és újra éledi, naggyá 
leit Komárom. A hatalmas 
őserő, a fenséges komáromi 
szellem egy várat erőssé, 
bevehetetlenné tett, ipart és 
kereskedelmet első helyre 
emelt, kultúra, szellemi élet 
terén nagyot teremteti, gaz
dagságot idegyíijtött, jólétet, 
nyugodt megélhetést bizto
sitolt. 

A trianoni kegyetlen 
sorscsapás ideje alatt is tel
jesítette nemes feladatát. A 
megszállott részen maradt 

magyar testvérek elvégezték 
maradéktalanul nagy munká
jukat a nemzetmentés és 
fentartás, a szülőföld iránti 
szeretet, a magyar kultúra 
ápolása terén. A csonka sza
bad részén levők pedig dol
goztak lázasan, nélkülöztek 
önmagukat megtagadva s a 
rabságban sinylődőket soha 
nem feledve alkottak, építet
tek, hogy neves városunkat 
Mggfd tegyék. 

A felszabadulás után a 
várt alkotó munka nem in
dult meg ugy, mint vártuk 
volna. Városépítés, város
fejlesztés terén minden csak 
marad abban az állapotban, 
melybe a cseh uralom kény-
szeritetf. Mintha nem volna 
ősi, komáromi életerő ? 
Mintha hiányoznék ma az 
emberekből a testvéri közös
ségbe olvasztó összetartás 
szelleme ? Mintha kiveszett 
volna a lokálpatriotizmus 
mély átérzése ? 

Tartsunk lelkiismeretet 
és ismerjük be, hogy ben
nünk is van hiba ! 

Sajnos, a Duna még 
mindig szétválasztja a két 
városrész lakosságát. Önzőb
bek vagyunk, mint voltunk 
nem is oly rég. A közösség 
érdekében magunk alig aka
runk tenni valamit problémá
ink megoldásai állami támo
gatással, a kormányzat mun
kájával gond üljük végeztetni. 
Mindig csak kapni, sohasem 
adni lett a jelszó itt-ott 
azoknál, akiktől a köz áldo
zatot joggal várhatna. Mig 

ősapáink, munkájuk véres 
vejtékével vagyont, javat ide-
gyüjtöttek, addig vannak so
rainkban, kik az itt kapott 
keresetükből Budapesten bér
házat, Pest-környéken családi 
házakat, ingatlanokat vásá
rolnak, a pénzt városi for
galmunkból kicsempészik. 

Szerencsére a baj még 
nem végzetes. Mindenesetre 
káros életünkre. Jó , ha a 
koros állapotot idejében fel
ismerjük, megfelelő orvoslást 

a hibákra találunk. 
A lét és nemiét sors

döntő óráit éljük. M i az 
utolsó pillanatban emelünk 
szót. Testvéri közösséget hir
detünk, hogy az ősi komá
romi életerő éiedjen fel újra 
s a testvéri közösség adjon 
erői, kitartást ahhoz az ön
zetlen munkához, mely Ko
máromot naggyá emeli s 
lakosságának a szebb, bol
dogabb jövandőt megteremti. 

A városatyák munkábavették 
a város ez évi költségvetését. 

Komárom thj. sz. kir. vá
ros 1941. évi költségelőirányza
tát Friedrich János szv. főtaná
csos, a v á r o 6 i számvevőségi hi
vatal főnöke — mint megírtuk — 
két hatalmas kötetben foglalta 
össze. A szakszerű és részletes 
tájékoztatót adó munkát polgár
mesterünk a törvényhatósági 
bizottság tagjai között kiosztatta, 
hogy a közgyűlésen való letár-
gyalás előtt mindenki alaposan 
áttanulmányozhassa. A költség
előirányzat terveíetét főbb vo
nalakban az Uj Komárommegyei 
Hírlap is ismertelte az elmúlt 
heti számában. 

A városi törvényhatóság b i 
zottsági tagjai két csoportban 
éitekezleíet is tartottak a héten a 
költségvetés beható áttanulmá
nyozása céljából. Külön érte
kezett a Duna északi oldali vá
rosrészben lakó s a M É P köte
lékébe tartozó törvényhatósági 
bizottság tagjaiból alakúit, úgy
nevezett M É P pártklub Kollányi 
Miklós tb. elnök elnöklésével és 
a Duna déli oldali városrészben 
lakó szintén M É P kötelékébe 
tartozó városatyák Sulacsik La
jos ny. szv. főtanácsos elnök
lésével, mindkét értekezletre 
meghívást kaptak Alapy Gáspár 

m. kir. kormányfőtanácsos, pol
gármester és Friedrich János 
főszámtanácsos, akik sok értékes 
felvilágosítást adtak. Részletes 
tudósítást az értekezletekről nem 
hozhatunk, mert szerkesztősé
günk meghívót nem kapott, nem 
képviseltethette magát. E helyütt 
csak annyit jegyzünk meg, hogy 
közügyekben egy község lakóit 
s azok érdektestületeit soha sem 
a területi széttagoltság, hanem 
legfeljebb osztály, eszme, elvek 
stb. ellentéte szokta szétválasz
tani. Nem érijük, hogy a M É P 
kötelékében a Duna jobb és 
balpartján ugyanazon keretben 
és tárgyban minek tartanak kü
lön megbeszéléseket. 

A költségvetés tárgyalása 
során több bizottsági tagnak 
— mint értesülünk — iesz kü
lön módosító javaslata. Így pél
dául dr. Kun Árpád bizottsági 
tag készül alapos előtanulmány 
utan a költségvetéshez hozzá
szólni s határozati javaslatokat 
tenni. Szerinte a szükségletnél 
szegénysorsu tanulók segélye
zésére 350 P., a Klebelsberg 
alapítványhoz hozzájárulás 1100 
P., közvilágításra 269968 P., 
egyházaknak hozzájárulás 1200 
P., járdák létesítése címén 

Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

J V á s á r o l j u n k 

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

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk 1 

ELŐFIZETÉSI ÁR 
Egész évre 8 P. I Negyedévre 
Félévre 4 P. j Egyes szám ára 20 fül. 

Megjelenik minden szombaton. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 4ft5. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 



2. oldal. 

Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

13.428 32 P. összesen 19.778 P 
emelést kivan a közérdek. A 
hiányzó összegekre a fedezeti 
oldalon kereseti adó cimen 7200 
P mérnöki állás rendszeresítésére 
10.303 P., zeneiskola dologi és 
személyi szükségleteknél 2275 P 
összesen 19.778.— P. összegben 
kér csökkentéseket, illetve tör
léseket keresztül vezetni, hogy 
az egyensúly ne billenjen meg. 

A „Vörös Kereszt" 
mozgalom nagy sikerrel indul 

Komárom megyében. 

Az igaz magyar sziv miden-
kor megértette a haza iránti kö
telességet. A jelen idők nehéz 
napjaiban, amikor körülöttünk 
majdnem egész Európa harcban 
áll, más országokban a Vörös 
Kereszt egyesület szervezetei, a 
Vörös Kereszt mozgalom elsőd
leges célját szolgálják már s 
mindenféle nagy áldozatok árán 
törekszenek a hazáért szenvedő 
gyitani, a nemzet részére meg
menteni. Az Isten jósága, kor
mányzatunk bölcs munkája ed
dig megmentette hazánkat a na
gyobb véres áldozatoktól. Nem 
szabad azonban egyetlen igaz 
magyarnak sem feledni, hogy 
ez nem azt jelenti, hogy most 
már ne is készüljön fel arra, 
hogy a netáni megpróbáltatások 
idején megszervezetten álljunk a 
haza segítségére, egymás támo
gatására, a nemzet megmen
tésére. 

Nagy szükség volt mindig, 
de különösen most van arra, 
hogy a Vörös Kereszt mozga
lomban minden község résztve
gyen s erőit szívesen áldozza a 
haza oltárára. 

Megelégedéssel láthatja Ko
márom megye közönsége, hogy 
él itt a felelősségtudat, mert az 
utóbbi napok szép megmozdu
lásai bizonyítják, hogy a nemzet 
megmentését szolgáló minden 
felhívásnak meg is van a di 
cséretes visszhangja. 

Háztulajdonosok 
figyelmébe! 
A belügyminiszter által elrendelt 
9. sz. melléklet a 380.000|1941 
B. M. sz. rendelet értelmében a 
lakók betűsoros adatait nyil-
vántartókőnyv, melynek veze
tése minden háztulajdonosra kö 

telező, kapható : 

Czike Pál és Társai 
könyvkereskedésében 

Komárom, Mussolini-ut 23. 
Telefon 461. 

Tudták, persze hogy jól 
tudták a cseh intéző körök, hogy 
a hidforgalomnak ez a százféle 
alakban megnyilvánuló nemzeti 
összefolyás a legveszedelmesebb 
velejárója és eszerint is visel
kedtek. Ha valaki tilos módon, 
dugva próbálta áthozni az árut, 
semmi különös baj nem történt: 
megvámolták, esetleg — nem 
mindig — meg is bírságolták a 
delikvenst és ezzel az ügy a lo
vagiasság szabályai szerint elin
téződött. Bezzeg azonban más 
volt a helyzet, ha a dugott hol
mihoz politikai szempontból fért 
szó I Eleinte csak egyszerűen el
kobozták a könyvet vagy újsá
got, később azonban már sza
bályszerű rendőri eljárással, vagy 
a nélkül is, lecsukták a kísérle
tezőt. Volt, aki két-három na
pot ült egy eldugott napilapért, 
volt azonban eset rá, hogy sú
lyosabb államellenes deliktumot 
igyekeztek faragni az egyszerű 
hirlapcsempészésböl. A harmin
cas években tucatszám letartóz-* 
tátott „kémek" akármelyikénél a 
legsúlyosabb minősítő körülmény 
az volt, hogy a házkutatás során 
megtalálták náluk a Pesti Hírlap 

Eleinte az a hallgatólago
san tűrt állapot divott a köny
vek és nyomtatványok tekinteté
ben, hogy az 1918. évi és az en
nél régebbi kiadású könyveket 
akadálytalanul beengedték a 
cseh fináncok. Ám nem sokáig. 
Veszedelmesen kezdtek befelé 
jönni a régi földrajzkönyvek és 
hasonló tárgyú munkák, törté
nelem-politikai elmefuttatások és 
egyebek, ezek aztán már nem 
tetszettek a cseh szimatnak. Egy
szer pláne valaki át óhajtott 
hozni egy egészen furcsa köny
vet. A cime v o l t : A csehek 
Magyarországon. Irta báró Jósika 
Miklós. 

— Was ist das ? — kérdi 
a cseh vámőr. 

Magyarázta aztán az átkeld, 
hogy ez egy régi regény, majd
nem száz éves, a történet maga 
pláne többszáz éves, a finánc 
mindezt elfogadta ugyan, de a 
határozat — gyanús fejcsóválások 
között — mégis csak az lőn, 
hogy „es soll da bleiben." 

Igen kedvelt formula volt 
a nyomtatvány behozatalára a 
fordította jelszó is. A külföldi 
könyvek rendszerint nem voltak 
a cseh államrezonra vészedéi 
mesék és ha ott volt a címlap
ján a bűvös szó: Fordította, — 
cseh finánc nem sokat vizsgáló
dott tovább, hanem megértően 
bólintott: mehet. Courts-Mahhr 

és társai megszámlálhatatlan 
mennyiségben öntötték be a ma
gyarra fordított „regényeiket" a 
határon, semmi baj nem volt ve
lük, Courts-Mahlerről még a 
cseh finánci koponyák is tudták, 
hogy csak limonádéról van szó... 

Egyébiránt a csehek nem 
voltak újoncok ez alatt a két 
évtized alatt Magyarországon. Ha 
visszafut az emlékezet hatvan
hetven esztendőt a mostani meg
szállás előttre: a Bach-korszakba, 
bizony jobbára akkor is cseh 
beamter lepte el a vármegyék 
házait, a közigazgatás főfészkeit, 
a „közbátorság helyeit." Csak
hogy akkor Bach Sándor és a 
többi osztrák hatalmasság pa
rancsára vállalkoztak ide, most 
meg Masaryk-Benes dirigálta ki 
őket, ám amire vállalkoztak, az 
ugyanaz volt most is, mint het
ven évvel azelőtt: a magyar ér
zés, a magyar nemzeti szellem 
és öntudat letörésére. Akkor a 
Postpisilek.a Krapotkák és a jó 
ég tudja kik, most a Novotnyak, 
Parasinok lestek ki a vármegye
házak ablakaiból. Nem boldo
gultak akkor se, most se. 
éra idején korántsem volt meg 
az élőszónak és az irott betűnek 
az a lehetősége, ami már meg
volt a huszadik században, de 
hát Istenem, ésszel él az ember 
(ha kivált erővel nem bir ja) ; 
öreg kulturtörténészek hallottak 
még az ötvenes évek kedvelt 
hazafias daláról, mely is szólt 
vala imigyen : 

Emich Gusztáv nagy naptára, 
Szerkesztette Friebeisz István, 
Ezernyolcszázötvenhétre, 
Emich Gusztáv betűivel, 
Éljen az Emich! 
A tájékozatlanok kedvéért 

megmagyarázom, hogy a fenti 
hazafiúi dallamban nem annyira 
a textus a fő, mint inkább a 
melódia, mely az Emich Gusztáv 
nagy naptárát a Kossuth-nóta 
dallamára fújta. Fújták a magya
rok az Emichet, sokszor könnyes 
szemmel, de ők tudták, mit akar
nak véle és ez volt a fődolog. 

Most, hetven év multán, a 
második cseh megszállás idején 
már nem volt szükség az Emich 
Gusztáv betűire. Jött, jött, a jó 
ég tudja, hogyan, de mégis be
jött a sok nyomtatott betű a hí
don és ami nem tudott bejönni, 
azt kinyomatta — a legszeme-
sebb cenzúra mellett is — az a 
néhány jó magyar újság, a 
Prágai Magyar Hirlap, nem utolsó 
sorban pedig a Komáromi La
pok, kinyomatták ezek, ha be-
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tűkkel mindent talán nem is le
hetett, de kinyomatták a sorok 
között, a szavak mögött, ott volt 
minden igaz gondolat és ma
gyar kívánalom, csak el kellett 
olvasni tudni. Már tettem emlí
tést egyszer a Komáromi Lapok 
abban az időben megjelent ra
gyogó politikai cikkeiről, melyek 
ritka éleselméjűséggel, páratlan 
rutinnal tudták felszinen tartani 
és olvasóik elé teregetni a ma
gyar igazságot. (Emlitsük meg 
itt újból a két nagy halottat: 
Alapy Gyulát és Fülöp Zsigmon
dot.) A textus persze nem lehe
tett mindig teljes (akárhányszor 
bizony ki is kellett a cenzor 
nyomására cserélni), de a me
lódia tökéletes volt mindig: 
ugyanaz a melódia, melyet az 
Emich Gusztáv betűi zengtek az 
ötvenes években. Ezt a melódiát 
a Pospisilek és Novotnyak már 
nem értették, de magyar fül csak 
meghallotta. 

Tornanóczy József dr. 

Böngészés az újévi 

naptárban. 
Nagy érdeklődéssel néze

geti az ember az 1941. évi uj 
naptárt. Böngészés közben sok 
feljegyezni valót találtunk benne. 

Az 1941. közönséges esz
tendő szerdai nappal kezdődött 
nusz. Lesz az esztendőben egy 
gyűrűs és egy teljes napfo
gyatkozás és két részleges hold
fogyatkozás, nálunk azonban 
csak az egyik holdfogyatkozás 
lesz látható szeptember hó 5-én 
18 óra 19 perctől kezdve, majd
nem egy órán át egész 19 óra 
15 percig. 

Az uj naptár sok örömet 
rejteget egyeseknek. Az ifjúság 
például, ha kedve és pénze van, 
az idén alaposan kimulathatja 
magát. Hamvazószerda ugyanis 
1941-ben február 26-án lesz, 
így 52 napos a farsang. Jut te
hát idő táncolni, teázni, bálozni, 
csak legyen elég pénze a pa
páknak, mamáknak báli toalet
tekre és báli vacsorákra. A tiszt
viselők, a tanulósereg bizonyára 
nagy örömmel fogadja, hogy az 
52 vasárnapon kivül 16 ünnep
nap van a naptárban. Ebben 
már benne van az okt. 6. és 
március 15. is. Csak az az el
szomorító, hogy két ünnep : 
a gyertyaszentelő B. A. február 
2-án és Péter-Pál napja június 
29-én vasárnapi* esik. 

Nyolc kettős ünnepet ül
hetünk az 1941-ben. Mindjárt az 
év elejét is kettős ünneppel 
kezdtük, mert Vízkereszt ünnepe 
hétfőre esett. Kettős ünnep lesz 
március 15—16-án, húsvétkor, 
pünkösdkor, kisasszonykor, min
denszentekkor, szeplőtelen fo
gantatáskor és karácsonykor. 

Nemzeti ünnepek : március 
15. szabadság ünnepe, május 
25. hősök vasárnapja, október 
ü. aradi vértanuk emlékünnepe, 
november 6. felszabadulás ün
nepe. 

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

XXIX. 



1941. február 8. Uj Komárommegyei Hirlap. ó. oldal. 

Közérdekű levelek. 

Mélyen tisztelt Szerkesztő U r ! 
Komáromban a koldulási 

szigorú tilalom ellenére az 
utóbbi időben mindinkább el
szaporodtak a kéregetések. Még
pedig nemcsak öreg, tehetetlen 
emberek, hanem javakorbeli, 
munkabíró emberek is igénybe 
veszik a pénzszerzésnek ezt a 
rájuk nézve ugyan megalázó, 
de ugylátszik könnyen hasznot 
hajtó módját. Nincs munka ! ez 
lakonikus válasz arra a minden
esetben feladott kérdésre, hogy 
miért nem dolgozik ? Pedig ugy 
halljuk, hogy akad munka, csak 
sokszor sem a munkanélküli 
kéregető sem a hiszékeny ada
kozó nem tud róla, vagy csak 
később, alkalmi beszélgetések 
közben hallja, hogy itt is, ott is 
volt munka, de nem jelentkezett 
elég munkás, mert vagy nem 
tudtak róla, vagy nem akartak 
róla tudomást szerezni olyanok, 
akik pirulás nélkül tudnak kérni, 
mert az mégis könnyebb, mint 
a pénzért megdolgozni! 

Szerény véleményem sze
rint valamit segítenénk az ügyön, 
ha nb. lapja közölné hétről
hétre a város szociális ügyosz
tályán nyilvántartott, esetleg vál
lalatoknál, magánosoknál elő
álló munkaalkalmakat. A mun
kások érdekét is szolgálnánk 
ezzel, az amugyis ezer oldalról 
anyagilag igénybevett polgárnak 
pedig, aki egyébként is havi 
súlyos pénzekben tesz eleget e 
téren szociális kötelezettségének 
rövidségü kijelentésre oda tudná 
mutatni az újságot, hogy igenis 
van munka, tehát nem kell ok
vetlenül kéregetni! 

Tisztelettel köszönti 
Esztergomy Antal 

rk. káplán. 

Tekintetes Szezkesztőség I 
Az influenza, a náthaláz 

terjedése óvatosságra int s adja 
a gondolatot, hogy a férfiak a 
köszöntésnél ne emeljék le a 
kalapjukat az utcán, hanem csak 
tisztelgésszerü kézemeléssel kö
szönjenek. 

A kalap alatt meleg a fej. 
Ha az ember egyszer végig 
megy az utcán, sokszor egymás 
utánié kell vennie a kalapot. Az
tán jön a trüsszögés, krákogás, 
nátha. Mennyi meghűléstől sza
badulnánk meg, ha az olasz és 
német példa nyomán általánossá 
tudnánk tenni a köszönésnél a 
kalapemelés mellőzését, különö
sem télen a hideg, szeles idők
ben. 

Nem a tekintély és tiszte
let kiirtását célozza ez a gon
dolat, hisz e mozgalom elindí
tói tiszteletreméltó idősebb urak, 
akik a tekintélytiszteletnek igaz, 
régi hívei. Azután a kézjellel is 
lehet tiszteletet, megbecsülést 
nyilvánítani kifogástalanul. 

Próbáljuk meg, kezdjük el! 
A hölgyeket kérjük ne sértőd
jenek meg. emeljük tisztelgésre 
köszöntéskor kezünket! 

Komárom, 1941. febr. 3. 
mély tisztelettel: 

Fenyeget 

az árviz veszedelem. 
Komárom vármegye duna

parti községeit a tavalyi pusz
tító árvíznél az idén talán még 
sokkal súlyosabb veszedelem 
fenyegeti. A Duna vize — a ta
vaszi olvadásokra tekintettel — 
olyan magas vízállást érhet el, 
hogy a megduzzadt folyók, pa
takok, vizleeresztők hatalmas 
vízmennyiségét nemcsak nem 
bírja befogadni, hanem a Duna 
vize ömlik majd vissza olyan 
óriási erővel, hogy gátakat sza
kítva széjjel a szántóföldeket, 
pusztákat, gazdasági épületeket, 
lakóházakat még nagyobb arány
ban veszélyezteti, mint az el
múlt évben. 

Vannak nekünk pataktalan 
területeink is, különösen a Csal
lóközben. Az itt felgyülemlő csa
padékok, az úgynevezett vad
vizek most a rendkívüli évek 
után olyan óiiási vízmennyisé
get gyűjthetnek össze, hogy ka
tasztrófát jelenthetnek. 

Komáromban az erzsébet 
szigetet ismét veszedelem fe
nyegeti, a nagydunai oldalon a 
gát a vizáradatnak ellenállni 
nem képes. A kisérsori területek 
menthetetlenül a pusztu'ásnak 
vannak kitéve. Vármegyékben a 
a Concó és Bakonyér áradása 
Ács—Bana környékét a hegyi 
vizek Bánhida környékét, a bel
vizek Csallóközt veszélyeztetik, 
sok ház itt-ott már vízben áll, 

Csak a csoda menthet meg 
bennünket. Lehet, hogy meg-
iejíicijc&^-ciíyrti*uO '/wÁ/'l/5 J?«jr.£ 
pusztítása és nem lesz katasz
trófa. 

A helyzet komolyságára te
kintettel városi és megyei ható
ságainknak az ármentesitő tár
sálatokkal karöltve már is ak
cióba kell lépni. A megfele ő 
kormánytámogatást már most 
meg kell szerezni, hogy a bajt 
megelőzni, csökkenteni lehessen. 
Tervszerűen, alaposan felké
szülve kell a veszedelmekkel 
szembenézni, mert csak így si
kerülhet az árvízvédelem roppant 
feladatát gyorsasággal és ala
possággal elvégezni. 

Tekintettel a rendkívüli 
helyzetre, a pénzügyminiszter 
utasította mindazokat a pénz
ügyigazgatóságokat, amelyeknek 
a területén nagyobb mérvű víz
károk fordulnak elő, hogy az 
idén kivételesen olyan területek
nek a földadóját is el kell en
gedni, amelyek az árvizek kö
vetkeztében a föld alacsony, la
pályos fekvése és a vizet át 
nem eresztő természete miatt 
károsodásokat szenvedtek. 

HÍREK. 
Bárdossy László az uj 

külügyminiszter. A kormányzó 
bárdossi Bárdossy László m. kir. 
titkos tanácsost, aki a külügy
minisztériumban teljesített szol
gálatot, nevezte ki külügymi
niszterré. Az uj külügyminiszter 
hat évig dolgozott a külügymi
nisztérium sajtóosztályának élén, 
legutóbb résztvett az emlékeze
tes Turnu-Severini tárgyaláson, 
majd a második bécsi döntésen. 

Március elején installál
ják báró Apor Vilmos győri 
püspököt. Január 29-én, szer
dán d. u. 1 órakor tette le a 
hivatalos esküt altorjai báró Apor 
Vilmos győri megyéspüspök a 
kormányzó ur őfőméltósága ke
zébe. Az eskütételnél közremű
ködött báró Perényi Zsigmond 
vbtt. koronaőr, mint zászlósúr 
helyettes és dr. Hómann Bálint 
m. kir. titkos tanácsos, vallás-
és közoktatásügyi miniszter. Az 
eskümintát dr. Stolpa József 
kultuszáliamtitkár olvasta fel. Az 
eskütétel után a kormányzó k i 
hallgatáson fogadta az uj püspö
köt. Ugyanaznap délelőtt fél 11 
órakor báró Apor Vilmos győri 
püspök fogadta a Győregyház
megye papságának küldöttségét 
dr. Ragats Rezső káptalani hely-
nök vezetésével. A felszentelésre 
— értesülésünk szarint — feb
ruár 24-én kerül a sor, ha ad
dig megérkeznek Rómából a 
pápai bullák. A szentelést kö
vető vasárnapon, tehát március 
2-án történhet a püspök győri 
installációja. 
Dr. Seredy Jusztinián bíboros 
hercegprímás Boldoghy Maurus 
gimn. h. igazgatót, tudós földin-
ket a Kat. Tanügyi Főigazgató
ság vezetése alatt álló f iu- és 
leány gimnáziumokhoz tanulmá
nyi felügyelővé nevezte k i . 

Oltáregyesületi gyűlés. 
Az újvárosi r. kat. egyházközség 
Oltáregyesülete február 9-én, 
vasárnap a litánia után előadás
sal egybekötött gyűlést tart. 

A polgári iskolai tanul
mányi felügyelői megbízatást 
kaptak a komáromi tankerület
ben : a magyar nyelvből Reinin-
ger János somoijai áll. polg ig., 
a német nyelvből Lebisch Vince 
komáromi áll. polg. isk. igazgató, 
a történelemből dr. Kokas János 
felsőgallai közs. p. i . ig., a föld
rajzból Vásárhelyi Károly komá
romi közs. p. i . ig , a mennyi
ségtanból Olasz Károly komá
romi áll. p. i . tanár, a termé
szetrajzból dr. Egryné Krammer 
Vilma komáromi áll. p. i . tanár, 
a mezőgazdasági és ipari is
meretekből Etelaky Lajos lévai 
áll. p. i . i . , a rajzból Dobroszláv 
Lajos felsőgallai közs. p. i , ta
nár, a női kézimunkából Palko-
vics Ilona tatai közs. p. i . le
ányiskolái tanár. 

Bajtársi értekezlet. A volt 
cs. és kir. 12-ik gy. e. Bajtársi 
Szövetség Komáromi Csoportja 
f. hó 8-án, szombaton este 8 
órai kezdettel tartja a Bangha-
féle vendéglőben rendes havi 
bajtársi értekezletét. Az értekez
letre minden bajtárs megjelené
sét kéri Pathó Gyula csoport 
elnök. 

Taulmányi felfigyelők 
megbízatása. A komáromi tan
kerületi főigazgatóság előterjesz
tésére a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter a líceumi (tanitó-
képzőintézeti) tanulmányi fel
ügyelőkké kinevezte a komáromi 
tankerület területére : a magyar 
nyelv és irodalomból: Nádler 
István esztergomi rk. tanítóképző 
intézeti igazgató, tanügyi főta
nácsos, a neveléstudományból: 
Dr. Tóth Antal lévai áll. líceumi 
igazgató, a természetrajz és ké
miából: Bartal Alajos esztergomi 
rk. tanítóképző int. igazgató, a 
rajz és kézimunkából: Pécs 
Gyula kőszegi áll. tanítóképző 
intézeti tanár, c. igazgató. 

Kulturdélután. A Komá
romi Zsidó Egyházi Énekkar f. 
hó 9-én, vasárnap délután 5 órai 
kezdettel vallásos kulturdélutánt 
rendez a hitközség nagytermé
ben. Belépődíj nincs. 

A vitézirend uj tagjai. 
Huber Jánost, a Majláth-iskola 
igazgatóját és dr. gulori Földes 
György vármegyei árvaszéki ül
nököt a vitézi szék vitézekké 
avatta. — Ezzel kapcsolatban 
vitéz Huber János családi nevét 
Hódy-TSL változtatta. 

Igazgatói kinevezés. A 
Komáromi önsegélyző Hitelszö
vetkezet (Népbank), mint az 
OKH tagja, legutóbb megtartott 
igazgatósági és felügyelőbizott
sági együttes ülése a Fülöp Zsig
mond elhalálozásával megürese
dett igazgatói tisztségre Makky 
Lajos, eddigi cégj. főkönyvelőt 
választotta meg egyhangúlag. Az 
uj igazgató a bank szolgálatában 
32 évet töltött hűséggel és nagy 
agilitása eddig is szép eredmé
nyeket ért el. Ugyanezen alka
lommal Czibor Géza ipartestületi 
elnököt a hitelszövetkezet alel
nökévé választották. Az Országos 
Központ mindkét választást jó
váhagyta. 

Menetrendváltozás. Feb
ruár hó 4-én 01 perckor a bu-
dapest—hegyeshalmi vonalon uj 
menetrend lépett életbe. Komá
romból indul: 3.50-kor személy
vonat Budapestre, 4.45-kor szv. 
Budapestre, 6.07-kor Bicskéig, 
6.40-kor diákv. Győrbe, 12.33-
kor gyv. Budapes re, 14.47-kor 
szv. Budapestre, 19.35-kor Fel-
sőgalláig. Komáromba érkezik: 
Budapestről 7.23-korszv., Buda
pestről 9 37-kor szv., Budapest
ről 14.30-kor gyv. Komáromon 
át Hegyeshalomig, Bicskéről 
15.41-kor szv., Budapestről 
19.37 kor, Budapestről 0.44-kor 
Komáromon át — Győr —Szom
bathely felé. 

Halálozás. Mélységes rész
véttel vettünk hírt Mészáros Mik-
lés ny. igazgató-tanító elhalálo
zásáról. A 87 éves kitűnő kul-
turmunkás 50 évig volt a csá
szári ref. egyház érdemes kán-
tortanitója s a tatai ref. egyház
megye tanítóegyesületének agi
lis elnöke. Január 25-én Tatán 
adta vissza nemes lelkét Terem
tőjének, hol a jól megérdemelt 
pihenés éveit élte. A végtisztes
ség adásnál Tóth Sándor csá
szári ref. lelkész hirdetett igét, a 
Császár községből megjelent régi 
kedves énekkara zengett utolsó 
bucsu gyászdalt. Temetésén mély 
őszinte részvét, az igaz tisztelet 
és szeretet nyilvánult n\cg. 

E l a d ó 
Komáromujváros, Petőfi Sándor utcá
ban, a Hősök-tere közelében autóbusz 

megállótól 1 perc 

egy 200 r j - e s házhely. 
Déli fekvésű, családi ház építésére 

igen alkalmas. 
Cim a kiadóhivatalban. 

f & á \ Észak-Komá-
J J t f l * & I J U romban, Mes
ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép 
belteJekkel. 



4. oldal. Uj Koinárornrnegyei Hirlap. 

Az újvárosi Kat. Kor vá
lasztmányi ülése. Szerdán este 
nagy érdeklődés mellett tartott 
választmányi ülést az újvárosi 
Kat. Kör Szegedi József posta 
igazgató elnöklésével. Esztergomy 
Antal ügyvezető előterjesztésében 
elhatározta a kör, hogy a Ma
gyar Szociális Népmozgalom nép 
s z e r ü s i t c s e érdekében kultur dél 
utánt rendez, folytatja értékes, 
nivós előadás sorozatát, a csa 
ládvédőszentjének népünnepén 
társasvacsorát rendez. Több ki 
sebb folyóügy letárgyalása után 
uj tagokat vettek fel. 

Uj gimnáziumi tanulmá
n y i felügyelők. A vallás és köz
oktatásügyi miniszter komáromi 
tankerület területére megbízta 
gimnáziumi tanulmányi felügye
lettel a magyar nyelvből: dr. 
Bakos József érsekújvári áll. 
gimn. tanár, a történelemből: 
dr. Balogh Albin esztergomi 
bencés gimn. igazgató, tanügyi 
főtanácsos, a gazdasági és tár
sadalmi ismeretekből: dr. Mar-
czell Árpád esztergomi községi 
gimn. tanár, c. igazgató, a latin 
nyelv és irodalomból: Schmidt 
Mihály tatai kegyesrendi gimn. 
igazgató, a görög nyelv és iro
dalomból : Vértes Zoárd eszter
gomi bencés gimn. tanár, a né
met nyelv és irodalomból: Blas-
kovics Piacid esztergomi érseki 
leánygimn. igazgató, a francia 
nyelv és irodalomból: dr. Cson
kás Mihály esztergomi községi 
gimn. tanár, az olasz nyelv és 
irodalomból: dr. Hajdú Lukács 
komáromi bencés gimn. tanár, a 
szlovák nyelv és irodalomból: 
Mrenna József érsekújvári áll. 
g l I M U . I g u l g u i u , >******S/ * 

cs »s, a bölcsészetből: dr. Sze-
liánszky Ferenc dunaszerdahelyi 
áil. gimn. igazgató, a természet
rajzból : Korcsmáros Iván duna
szerdahelyi áll. gimn. tanár, a 
természettanból : Kékesy János 
lévai áll. gimn. igazgató, a meny-
nyiségtanból Tihanyi Miklós esz
tergomi bencés gimn. t., c. ig. , 
n rajz és szépírásból Jánoska 
Tivadar érsekújvári áll. gimn. t., 
a testnevelésből Gyarmati ürnö 
tatai kegyesrendi gimn. tanár, a 
gyorsírásból Krompaszky Sándor 
esztergomi közs. gimn. tanár, az 
énekből dr. Boros Jenő érsek
újvári áll. gimn. tanár. 

Halálozás. Csizmazia Ágos
ton életévek 80-ik évében f. hó 
1 -én hosszas betegeskedés után 
Tatán elhunyt. A megboldogult 
a közismert Csizmazia Testvérek 
gépgyár tulajdonosa volt. Gyá
szolják: hitvese Csizmazia Ágos-
tonné, gyermekei Endre és Mária 
valamint rokonsága. Temetése 
3-án nagy részvét mellett ment 
végbe Tatán. 

Bálok. 
Vasutas bál. 

A béke és a gondtalanság 
boldog idejébe ringatott vissza 
minden résztvevőt a február hő 
1-én este megrendezett „Vasutas 
bál". A Központi Szálló nagy
termét fényes és előkelő közön
ség töltötte meg, akik sorában 
katonai és polgári reprezentán
saink is szép számban képvi
selték magukat. Sok volt a részt
vevők között a vidékről és tá
volabbi helyekről érkezett ven
dég. A megnyitás után a jókedv 

úgyszólván percenkint emelke
dett, de legmagasabbra szökött 
a hangulat az éjféli órákban a 
szuppé-csárdás idején. A hely 
beli honvéd zenekar nagyszerű 
jazz-bandja és a messze vidéken 
nagy hírnévnek örvendő ácsi 
Lévai Gábor cigányzenekara 
szünet nélküli játéka gondoskod
tak, hogy ne pihenhessenek a 
táncos párok. A szép és jó mu
latságnak a reggeli órák vetettek 
véget. 
A Legényegylet bálja. 

Mint valami szines álom : 
János vitéz meseországa, ifjúság, 
zene, tánc, jó hangulat, mámor, 
pezsgő élet, zsúfolt ház csodá
latos világában élt Komárom 
társadalma február l é n . A Kat. 
Legényegylet br. Eötvös utcai 
székháza ötletesen, ízlésesen és 
gazdagon díszített helyiségei elénk 
varázsoltak Petőfi hősköítemé-
nyének szépséges tündérorszá-
gat, félelmetes betyártanyáját, a 
boszorkány-konyháját, ontotta a 
dalt, az életet és mindazt, amit 
egy mámoros éjszaka adhat. A 
résztvevők nagy tömegében szé
les társadalmi rétegeinknek min
den osztályát képviselve láttuk 
a hű összetartás, testvéri szere
tet jegyében. Az előkelőségek, 
az elegáns ruhák, a szép arcok, 
a mosolyok emelték keretét en
nek a ragyogó táncvigalomnak, 
melyről joggal állíthatjuk: egyike 
volt az idei farsang legsikerül
tebb táncmulatságának. Dr. Les
tár István prépost-plébános, 
"rányitásával és Balogh Miklós 
ifj . elnök vezetése alatt müködö 
egyesület és annak lelkes ren-
Dé!daad*óán működőit. Az eleven 
orgatag, a bájos hölgy koszorú 

két teremben ropta a táncot a 
<atona-jazz és Lévai Dezső ci

gányprímás ütemes játékára. Szi
nes, kedves volt a bevezető Já
nos vitéz toborzó és Nehéz Fe
renc SzMKE titkár, egyleti vezető 
)eköszöntője, mely után regge-
ig tartott szünet nélkül a tánc. 

bál. Iparos 
A Komárom és Vidéke 

Ipartestülete vasárnap este tar
totta meg hagyományos nagysi
kerű bálját Újvárosban, a Hitler 
uton levő székházában A fényes 
és meleghangulatu táncestély a 
legsikerültebb polgári bál jegyé
ben zajlott le. Ott láttuk polgári 
és katonai előkelőségeinket nagy 
számban az iparos és kereskedő 
társadalom sok-sok kedves tag
ját mindkét városrészből. Ked
vesebb, közvetlenebb, szelídebb 
és jóhangulatu mulatságot rit
kán láttunk. Fejei Géza ipt. el
nök, fády János ipt. alelnök, 
Sztratyil Ferenc és Holy János 
főrendezők ugyancsak kitettek 
magukért. A szépen díszített te
remben már 9 órakor kezdetét 
vette a tánc s vig hangulatban 
a reggeli órákig tartott. Elmond
hatjuk, nivós, nagy mulatság 
volt, sokáig marad emlékezetben. 

Cigány bál. 
A muzsikus társadalmunk 

az idén is megrendezte szokásos 
bálját a Corsó étteremben szom
bat este. A táncestélyt szépen, 
gondosan előkészítette Bangó 
Jancsi és zenekara, a siker orosz
lán része tehát őket illeti. A sza
badidős zenészek mind együtt 
voltak az igazán kedves és vi

dám hangulatú estélyen, sőt a 
szomszédos községbűi, Érsekúj
várról, Győrből is igen sokan el
jöttek. Polgári és katonai előke
lőségeket isa bálon. A bálozó 
hölgyek üde csoportját túlnyomó 
többségben a szépséges és mo
solygós arcú cigánynők adták, 
akik tüzes, ritmikus táncukkal 
nyerték meg a férfi sziveket. A 
kitűnő zenere estétől reggelig 
tartott a tánc, a nóta, a jókedv 
és vigalom. 

Az MLSz önkormányzatában 
Észak-dunántúli kerület lép 

a NyLASz helyébe. 
Az OTI négyes bizottsági 

ülésén dr. Gidó/alvy Pál minisz
teri biztos bejelentette, hogy a 
belügyminiszter elfogadta az 
MLSz és a JT önkormányzata 
nak visszaállítására vonatkozó ja
vaslatait és megengedte, hogy a 
beterjesztett alapszabály terve 
zetben foglaltak szerint hívják 
egybe a MLSz, a JT és a füt-
balltrénerek testületeinek köz
gyűléseit. 

Az uj alapszabály meg
szünteti az eddigi a.'szövctségi 
rendszert és tiz kerületre osztja 
az országot. Ezek a következők: 
1. Budapesti kerület (121 egye
sület, 7 kiküldött), 2. MOVE-ke-
rület (40 egyesület, 2 kiküldött). 
3. Duna-Tiszaközi kerület (58 
egyesület, 3 kiküldőit). 4. Észak 
dunántúli kerület, volt NyLASz 
(47 egyesület, 3 kiküldött). 5. 
Déldunántuli, 6. Felvidéki, 7. 
Felsőtiszai, 8. Erdélyi, 9. Körös
vidéki, 10. Alföldi kerület. . 
és tisztújító közgyűlésre, melyet 
március 9-ére hivnak egybe, most 
nem az alszövetségek, hanem a 
működő egyesületek (összesen 
486) valamint a JT és az hT 
küldik ki képviseletüket. 

Az északdunántuli kerület 
közgyűlése február 16-án lesz 
Győrött. 

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

Telefon 470. 
Február 8 án, szombaton 

4, 1Í47 és l!29 órakor, 
Február 9-én, vasárnap 

2, 415, l|47 és M29 órakor 
Február 10 én hétfőn 

l|47 és i|29-kor 

R a j o n g á s 
(Felejthetetlen asszony ) 
Magyar és Fox világhiradó. 

A szombat és vasárnapi első 
előadás olcsó helyárral 20-70 fül. 
Febr. 12-én, szerdán és 13-án, 
csütörtökön i|47 és l|29 órakor 

Az 1000 igalom filmje 
Titkok kastélya 

UFA világhiradó. 
A város forgalmas helyén, más 
elfoglaltság miatt egy jólmenő 

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

kiadó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

1941. február 8. 

Pk. 15006J1941 sz. 5|1941 vghtói sz. 
Árverési hirdetmény. 

Dr. Béncsóczky István ügyvéd 
áltat képviselt Benesóczky József kar
cagi lakos javára komáromi lakos el
len 105 P 52 f töke és több követelés 
járulékai erejéig a Komárom kir. járás
bíróság 1941.-évi Pk. 15Ü06 sz. végzé
sével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folyt;'::;- végrehajtást szenvedőtől 1941. 
évi január hó 4-én lefoglalt 1220 P-re 
becsüií ingóságokra a fenti kir. járás
bíróság fenti sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az 590H. évi XL1. 
te. 20. §-a alapján a fent megnevezett 
s a foglalási jkönyvböl ki nem tünő 
más foglaltatok javára is, az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arru 
az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igenykereset folyamatban nisics, végre
hajtást szenvedő lakásán, üzletében 
Komáromban Dohánybeváltó telepen 
leendő megtartására határidőül 1941. 
február hó 15. napjának délelőtt 10 
ó r á j a tü/.etik ki amikor a bíróilag le
foglalt bútorok, szőnyeg, óra, singer 
gépek s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek kés/pén/íi/ttés mellett, eset
leg a becsáron alul is el fogom adni. 
Azon ingós :gokr:i, amelyeknek a k i 
kiáltási ara egyezer pengén felül van, 
az 56I0J94I M. E. számú rendelet ér
telmében csak azok árverezhetnek, akik 
a kikiáltási ár egytizedrészét bánat
pénzül leteszik. 

Komárom, 1941. évi jau. hó 20. 
Bíró Kálmán 

(P. H.) kir. bir. végrehajtó. 

32:1941. végreh. szám. 
Árverési hirdetmény. 
Ezen árverés kitűzésének alapját 

képező végrehajtás közbenjöttei lett 
foganatosítva. 

Közhírré teszem, hogy a komároin-
ujvárosi kir. járásbíróság Pk. 575; 1940. 
sz. végzése folytán dr. Pvber Kálmán 
komaromi ügyvéd áltat képviselt Cser 
Mihály és ifj . Cser János végrehajtató 
javára egy végrehajtást szenvedett el-

gokra az árverés elrendeltetvén, annak 
a korábbi és íelulfogialtatók követelése 
erejéig is, ha kielégítési joguk még 
fennáll, végrehajtást szenvedőnél Szen
dén Fó utcában leendő megtartására 
határidőül 
1941. évi február hó 20-án tí. u. 3 
óráját tűzöm ki , amikor a bíróilag le
foglalt 50 q. bu'a, cséplőgép és egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsértéken alul is, de legalább a becs
érték 23-áért elfogom árverezni. 

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

Komáromujváros, 1941. évi ja
nuár hó 16-án. 

Borsitzky László 
P. 11. kir. bírósági végrehajtó. 

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. 

Felelős kiadó : 
CZIKE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini -ut 23. 
Felelős vezető: Hacker De?ső. 


