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P A T K Ó GYULA 

a való élet tagadása. Kór-
tímetei: a nemtörődömség, 
a tétlenség, az abszolút pasz-
szivitás,a küzdelem- és harc
nélküli éietvágy, melyek mind 
oly lelkigátiások, mik aka
dályozzák a haladásnak, a 
jólét emelésének, a boldo
gabb jövendőnek elérését. 
A közönyösség hozhat ideig
oráig kényelmet, zavartalan
ságot az egyén, a család, a 
nemzet életberendezkedésé-
ben, de a megpróbáltatások 
óráiban a kétségbeesés fe
nyegető rémévei a végpusz
tulást idézheti elő. 

Az ember, a nép leg
nagyobb kincse a hősi lélek, 
iiz áldnzalkészséges életszem
lélet, a nemes lelkifelké-
sztiltség, ha az lelkesültség
gel, tettvággyal, élniakarás-
sal van telítve. Az értéket 
csak az adja, ami megma
rad lelkünkből itt a földön 
halálunk után is, örökségül 
fiainknak, nemzetünknek, 
megmarad mint eszme, mint 
alkotás, mint áldozat és sze
retet, mint örökség, melyet 
nem szabad elkölteni. 

Ébredjünk tehát tuda
tára a valónak. A közönyös
séget öljük ki a lelkekből, 
hogy a közösség nrnden 
ügye, embertársaink sorsa, 
városunk minden problé
mája, nemzetünk jövője mind
nyájunkat egyaránt fog
lalkoztasson. Az érdeklődés, 
a lelkesedés fáklyáját gyújt
suk meg a szivekben, hogy 
önmagunkat, embertársain
kat megfigyelve lássuk a ha

lálosan fontos népi és faj; 
ér:ekeket, á szociális igaz
ságokat, a szükséges tenni
valókat s irányt tudjunk 
szabni gondolatainknak, cse-j 
lekedeteinknek. 

Csak a közönyöd nem 
hallja, frogy riasztó, vad-
rémitö hangokat hord a ke
mény télvégi szél a magytf 
élet őrtornyaiban Örtáltók 
fülébe, csak a homriktengeit 
járó strucc nem látja-, hogy 
a munkaereiét, tehetségét, 
anyagi javait áldozó, küzde-

A koldulást — még rendőri 
beavatkozás igénybevételével is 
meg kell szüntetni Komáromban. 
ö t tanterem építésével bővíti Komárom bencés főgimnáziumát. 

Közigazgatási bizottsági ülés a városházán. 

Komárom thj. szab. kir. 
város törvényhatósági bizottsága 
vitéz Nagy Nándor főispán el
nöklésévei kedden, február hó 
12-én tartotüi rendes havi ülését. 

A részletes polgármesteri 
havi jelentést dr. Csukás htván 
főjegyző terjesztette elő. jelen
tette, hogy a harmadik tanács
noki állás betöltése az ügybe
osztás módosítását vonta maga 
után, amennyiben a város pénz
ügyeinek és adóügyeinek intézése 
céljából uj ügyosztály létesült, 
melynek vezetését dr. Bélteky 
Gyula tanácsnok vette át. öröm
mel számol be a Komái omrne-
gyei Hitelbank Rt.->n.\ folytatott 
tárgyalásáról, mely szerint az 
intézet elfogadható feltételek 
mellett hajlandó 100.00U P. köl
csönt folyósítani a főgimnázium 
kibővítési építkezés céljaira A 
kölcsön felvétele tárgyában ho
zandó közgyűlési véghatározat 
kormány hatósági jóváhagyása 

után tehát azonnal megindulhat 
az építési munka, hogy a jövő 
tanévet öt tantereimnél kibővítve 
kezdhesse meg a főgimnáziumunk. 

A polgármestert jeientés 
kapcsán Surányi Ferenc apát
plébános szólalt fel s koldusok 
mérhetetlen elszaporodását tette 
szóvá. Az Et;ri Norma beveze
tésével — hangsúlyozta — Ko
márom a kolduskérdést intéz
ményesen szabályozta. Tűrhe
tetlen tehát, hogy helybeli és 
vidéki koldusok egymásnak ad
ják a kilincset s zavarják a vá
ros polgárságát. Tudomása sze
rint munkaalkalom van elég a 
városban s mégis munkabíró 
férfiak könyöradományokkal 
akarják fenntartani magukat. A 
munkaalkalmak közhírré tételét 
sürgette, miat ezt az eszmét az 
Uj Komárommegyei Hírlap múlt 
számában felvette. 

Alapy Gáspár m. kir. kor-
má.iyfötanácsos részletesen lá-

jékozfatía a bizottságot arról a 
rn essze n i enő gondoskodásról, 
amellyel a kolduskérdés megol
dani igyekezett. Van szegényháza, 
a városnak, ahol a rászorul
tak ideális ellátásban részesülnek, 
azonkívül az érdemesült szegé
nyele állandóan természetbeni 
segélyben részesülnek, hogy lét
fenntartásuk biztosítva legyen. 
Munkaalkalom bőven van Ko
máromban. A lengyár munkaerőt 
nem tudván biztosítani helyben, 
éppen most kér "engedélyt 200 
alföldi munkás toborzására. 
Munkanélküliség cimén való kol
dulás kihágás, büntetendő cse
lekmény. 

Dr. Murakeözy László ren
dőrfőtanácsos a komáromi ren
dőrkapitányság vezetője a köz
igazgatási bizottságon keresztül 
kérelemmel fordul Komárom kö
zönségéhez, hogy a koldulás 
meggátlása céljából minden adott 
esetben hívják fel a rendőrség 
figyelmét, a kéregetőket azonnal 
juttassák rendőrkézre. 

Balogh Miklós sürgeti, hogy 
a városparlamentben a munkás
ság hivatott tagjainak, a Hiva
tásszervezet képviselőinek is jut-
tasanak mandátumot. 

A kérelemmel szemben fő
ispánunk adott tájékoztatót meg
jegyezvén, hogy a törvényhatóság 
megalakulásakor a belügyminisz
ter ugy nevezte ki a törvényha
tóság bizottsági tagjait, hogy azok 
sorában a munkásság is megfe
lelő számmal legyen képviselve, 
igy került a városi törvényható
sági testületébe öt munkás tag. 

A polgármesteri jelentést, 
valamint a felvilágosításokat a 
bizottság egyhangúlag vette tu
domásul, ugy szintén a havi je
lentéseket is, melyeket a külön
böző hatóságok, hivatalok vezetői, 
főnökei terjesztettek elő. 

Útburkolási 
munkaterv. 

A tervszerű és céliudaíos 
városfejlesztési munkaprogramot 
hirdeti Hayda Jenő városi fő-

Megbizható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

• V á s á r o l j u n k 

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

Szövetkezet 
Komárom, Mussolini-út 19. 

T a g j a i n k n a k 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolíni-uí 23. T e i f í o n 4 ü . 

Hirdetések cíijszctbás szerint. 
kéziratuk;.; n t m adutik vissza. 

ELÖPiZETESl AK 
Egész évre .8 F. i Negyedévre i V. 
Félévre 4 P. j Egyes szám ara 20 rüt . 

Megjelenik .'^inden szombaton. 

lemre edzett hősi lélek tud 
firök Haflékot építeni a meg
újult vitáéban. 

Félre tehát a kishitü-
' seggei, a közönyösséggel! 

Mi hősi leiekkel, áldozat
készséggel részt kérünk a 
falut, a várost, a nemzetet 
építő nagy munkából. A ha
ladást, a jólét emelést, a 
boldogabb jövendőt mi a 
magunk erejével, magunk 
munkájával akarjuk és fog-, 
juk tudni elérni. 

A közönyösség 



2 . oldal. 

Lőwy bútoráruház Gy ör 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide ménjeit, ha 
jó bútort akar 

mérnök mérnöki hivatalunk nagy 
tudású, széleslátókörü v e z e t ő j e , 
útburkolási munkaterve, melyet 
az elmúlt héten állított össze. A 
munkatervet főmérnökünk a tör
vényhatósági bizottság tagjainak 
is szétküldötte, hogy a legköze
lebbi közgyűlésen alapos e l ő 
tanulmány után hozhassanak 
közjavát szolgáló határozatot 
útburkolási munkák végrehajtása 
kérdésében. 

A tervezet szerint gyalog
járók és kocsiutak burkolására 
sor kerülhet: ÍI Fazekas, a Szent 
János, a Citrom, Akácfa, Roz
maring, Kereszt és Pandató 
utcákban, továbbá a Kun Mik
lós, a Temető, a Szent Imre, az 
Asztalos Béla utcákban, csak 
kocsiút a Guttenberg utcában, 
továbbá a Hősök terén, Tűzoltó 
közben és a K^iilay Tivadar
utcában, csak gyalogjáró: az 
Uj és Bercsényi utcában, vala
mint a Hunyadi János, Szamos 
és Kötő utcákban. Aszfalt gya
logjárót kapna a Bercsérnyi és 
a Szent Imre utca, betonlap 
gyalogjárót Fazekas, Szent János 
és Uj utca, kőlap gyalogjárót 
Citrom és Akácfa utca, míg a 
többi gyalogjárók csak kavics
burkolattal lenne ellátva. A ko-
csiutakat zúzott kővel építenék 
ki. Az összes munkálatok fede
zése 268.484 pengőt irányoz elő 
a tervezet. 

A városi törvényhatóság 
bizottsági tagjainak bölcs elha
tározásától és erős akarásától 
függ most már, hogy a tervezet 
valóság legyen s 1941-ben végre 
megkezdődjék a komoly alkotó 
munka a gyalogjáró és kocsi
utak kiépítésének széles front
ján is. 

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

Telelőn 470. 

Február 15-én, szombaton 
4, 147 és V29 órakor, 

Február I6-án, vasárnap 
2, 415, l|47 és 1,29 órakor 

Február 17-én hétfőn 
1 4 7 és 129-kor 

Erzsébet királyné 
regényes filmjáték 
U F A világhiradó. 

Szombaton mindhárom előadás 
olcsó helyárral 20 70 fillérig. 

Febr. 19-én, szerdán és 20-án, 
csütörtökön 147 és 129 órakor 

Nagy amerikai film 
A szerelem beleszól 

társadalmi történet. 
Fox- és Magyar világhiradó. 

Ha ezeknek a fejezetecs-
kéknek címeket adnék, akkor 
• fönttisxtelt — jubilánsnak is 
beillő — harmincadik fejezetnek 
a cime bizonyosan így szólana : 
A két Zsilinszky. 

Lássuk hát, ki volt ez a 
két Zsilinszky és mi közük volt 
hidunk — immár harmincadik 
fejazetben megénekelt — törté
netéhez. • 

Az egyik Zsilinszky arról 
volt nevezetes, hogy nem is volt 
Zsilinszky. Tulajdonképen Czid-
linszkyuek hívták ezt a tótba 
rjtott nagy darab lengyelt, de 
Komárom és környéke egysze
rűség okáért csak Zsilinszkynak 
hívta. Zsilinszky uram a meg
szállás első évtizedében szinte 
teljhatalommal dirigálta a hid 
cseh-oldali forgalmát. Mondom, 
hatalmas férfiú volt nemcsak 
hatáskörére nézve, de megjele
nésében is, illő óriási hang
anyaggal is fölszerelve, ezt a 
hanganyagot hivatalos funkciója 
közben sohasem kimélvén. öt
hat famulusával együtt gyako
rolta a hatalmat a hosszú Zsi
linszky, az újonnan kimódolt cseh 
finánci uniformisban s a tájéko
zatlan hidátkeló, ki esetleg elő
ször került eléje, bízvást meg
rettent zord, marcona fellépésé
től és stentori hangjától (kivált 
ita valami nem fináncnak való 
lapult a mellényzsebben vagy a 
csizmaszárban). A tájékozottak 
azonban jól tudták, hogy a cseh 
oroszlánbőr jámbor, megértő szi
vet takar s hogy kivált az ismerős 
hidátkelóvel szemben Zsilinszky 
uram állandó zsörtölődését és 
hangos ráripakodását müharag 
szülte. Inkább az alantasai előtt 
domborított a tagbaszakadt len
gyel, de ahol nem volt okvetlen 
muszáj, nem csinált kázust egy 
kis vámügyi kisiklásból. A ta
pasztalt hidátkelők tudták is ezt 
s jómagunk is, ha valami olyas 
irásmű vagy nyomtatásféle la
pult a zsebben (rendszerint „a 
sziv iránt legszebben"), aminek 
átjuttatásához legalább is nem 
kívánatos magyarázkodás szük
ségeltetett volna, a vámvizsgá
latok Masaryk-portrcs helyisé
gében rendszerint a mindenható 
főnök felé somfordáltunk, mert 
bizonyos volt, hogy Zsilinszky 
uram minden beható vizsgálódás 
nélkül megadja az abszoluciót. 
Haj-haj, nagy dolgok fordultak 
meg akkoriban sokszor ezeken 
az apró praktikákon ! egyszer 
talán csak egy kis alkalmi ke
nyér, másszor nagyobb kereset 
vagy éppen életfentartási lehető
ség, egyiknek a magyar kikép
zés és tanulás alkalma, a jövő 

m^gépttése, másiknak a gyógyu
lás, a család ügye vagy frigyek 
megszületése, — a jó ég tudná 
fölsorolni, nri minden föggaft 
akkor a zavartalan, biztosított 
átkelési lehetőgégtöl. 

Egyszer csak azután el
kezdték megnyújtani a Masaryk-
búdét a hid mellett. Betonos 
embereit jöttek, a töltés olda
lába tekintélyes beton-alapzatot 
ágyaitok és e fölé lakásszert] 
faépüietet varázsoltak, konyhá
val, spájzzal és mindennel, ami 
dukál. Miheíyt készen voltak, 
egy szép napon megjelent a hely
színen Zsilinszkyné asszonyom 
is és az esztendők múlásával 
hovatovább mindig számosabb 
Zfilinazky-porontyot kellett • 
nagy visongás közben — k i 
emelgetni az átkelő fcocsiforga-
lomban a lovak patái alól. (Az 
igazi beavatottak must azt is 
tudták azután, hogy a főhatal-
masság itt már Zsiiinszfcyné 
asszonyom, aki előtt egy-egy 
alkalmi kalapbillentés sokat meg
ért a szegány hidátkelö számára.) 

Hát ez volt az egyik Zsi
linszky, jómagam, számitásom 
szerint, vagy háromezerszer meg
jártam hidunkat a megszállás 
husz esztendeje alatt (bizony ez 
volt az igazi sóhajok kidja, — 
aki elnevezte Erzsébet-hidnuk, 
nem is tudta, hogy milyen slil-
szerüeu nevezte eJ a raártir-
királyasszonyrél), azonban 
pláne a Zsilinszky-éra alatt — 
sohasem volt semmi baj. 

— Was ist, Herr Doktor, 
nincsen sémid ? - förmedt rend
szerint ram dörgő hangján. 

— Nincsen sémid, Herr 
Zsilinszky, — hangzott sztereo
tip váiaszom és evvel már benn 
is volt a tilalmi területen Sárosy 
Etel vagy Gödör Kapisztrán Já
nos igen tisztelt bencés tanár 
urak irása vagy könyve, a ma
lacoknak szóló, csak Budapesten 
kaphatószérum, emberhasználatra 
való ritka orvosság és a többi, 
megszámlálhatatlan fajtájú szel
lemi és fizikai szükséglet, mit a 
cseh oldal magyarjai sóvárogva 
vártak. 

Lehet, hogy Zsilinszky uram 
irániam való különös jóindula
tának egyik oka volt a Buda
pesten történt véletlen találko
zásunk. A pesti villamosban egy
szer csak elém telepedik Zsi
linszky uram, kedves életepárjá
val, ki karján az egyik csemete-
jét tartotta. Beteg volt a kis po
ronty és Budapestre hozták le 
gyógykezelni. (Jellemző volt 
egyébként a megszálló cseh ré
tegekre, hogy, ha komoly nya
valya érte őket: hacsak lehetett, 
inkább Budapestre orient; lódt.ík 

gyógykezelés céljából. Nagyobb 
volt a bizodalom a pesti profes
szorok iránt, mint az újdonsült 
pozsonyi és prágai egyetem felé. 
Magyar beteg nem juthatott át 
mindig, de a cseh, h» i t ^ r ' ^ l t 
a baj, szívesen félretette a-iól-
tengő nemzeti bú^keséfeft.) 
Illő módonparoláztam'ZstKn&ky 
urammal és kedves n éjivel a Víi-
lamosban. sok jó egészséget k i -
vártfám a kts betegnek, — "2tsi-
linszfcy üramék ezt nem fcfcsjfct-
téfc et. 

Atárhogy voit is, bizoiiyos, 
hogy amikor vagy tiz év mitltán 
Zsilinszky urat (egész nagyszámú 
családjával egyetemben) áthelyez
ték valahová a lengyel Határ
szélre, egész Komárom e3 kap
csolt részei sajnálták a távozást. 
Utóda, a sokkal elegánsabb meg-
jelcnéeö, pallérozotfabb Csyzfk 
uf már nem volt olyan nagy
hangú, hanem simulékony, Ud
varias férfi ti volt, de bizony ér
demben aztán sok galiba, sőt 
katasztrófa fűződik a nevéhez. 
Ö maga még kibírható lett volna, 
de beosztott emberei már sza
badon garázdálkodtak és sok
szor gazdálkodtak. 

*• 
Ami pedig most mát a Mi

sik Zsilinszky nrat illeti, láthatja 
a nyájas olvasó, hogy kifogytam 
a nekem dukáló helyből. Pedig 
ez a másik Zsilinszky is kiválóan 
nevezetes férfiú volt, kinek sze
repe illő teret kivan és igy az ő 
m-egni él tatása a jövő alkatoitttá 
marad. Tanulság: mégis vsa* 
jobb nem adni címeket ezeknek 
a kis Írásoknak, így a íönt-
lisztelt nyájas olvasó, remélem, 
egyelőre megelégszik az egy,* 
Zsilinszkyvel. 

Toniatukzy József dr. 

Panaszos levél. 
Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur 1 

A közélelmezés a k t u á l i s 
kérdése tárgyában volna egy 
indítványom, melyet nagybecsű 
lapja utján a hatóságok szíves 
figyelmébe ajánlok. 

Nagy a panasz amiatt, hogy 
a kereskedők főzőlisztet csak 
kenyérliszt kiszolgáltatása ará
nyában hajlandók kiadni. Főző
lisztet nullás liszttel együtt cgv 
kilót ugy szolgáltat ki a keres
kedő, ha három kik. kenyérlisz
tet is vásárol a fogyasztó! Kér
dés tehát, hogy mit csináljon a 
nem házikenyeret fogyasztó csa
lád a kényszerűségből vásárolt 
felhalmozott kenyérliszttel ? Ki 
bir felesleges kenyériisztet vá
sárolni, felhalmozni, aki pékke
nyeret fogyaszt háztartásában? 

Tudom, hogy nuliáshszttel 
nem köteles a vevő kenyériisztet 
is vásárolni. A viszasság on
nan származik, mert a közrilá-
tási hivatal is arányosan utal 
kenyér és nulláslisztet a keres
kedőknek, ugy árujától ö i< 
eg)forma arányban akar szaba
dulni. A z t is tudom, hogy nincs 

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

XXX. 



MH1. február 13. 

hs-zthiány, hanem, inkább helyes 
a'ár.yii lisztelosztási probléma. 

A bajok feltárásával azt in
dítványozom, hogy vezessék be 
h&ióságaink a lisztjegyeket, mely-
ntk alapján a megengedhető oul-
Tás liszt melleit mindenki annyi 
feenyérlisztct vagy megfelelő su-
fyi» kenyeret vásárolhat, mint 
ramuiyi a létfenntartáshoz szűk

ig Koraáfommegyet Hirlap. 

séges. A lisztjegy bevezetésével 
visszadható lenne a szatócsok
nak a kenyérsütési és árusítási 
joga is. 

Közérdekű sorain közlését 
megköszönve maradok tisztelő 
híve. 

Komárom, 1941. febr. 10. 

Komárom vármegye törvényhatósági 
bizottságának ülése. 

Vármegyénk törvényható
ság) bizottsága kedden d. e. 11 
órakor tartotta rendes havi ülé
séi a vármegyeház nagy* tanács
termében vitéz Nagy Nándor 
főispán elnökletével. 

Dr. vitéz Hunyady László 
vm. főjegyző ismertette az alis
páni havi jelentést, amely be-
siámotl arról, hogy a vasúti kor-
látozások miatt nagy nehézségbe 
kendtek a vidéki diákok iskolai 
bejárása. Az élelmiszer ellátás 
terén fennakadás nincs, ellenben 
kiyfbb akadályok mutatkoznak 
a tűzető ellátás folytonosságá
ban. A vármegyei székház át -
építési munkálatai befejezést 
nyertek, csupán a belső beren
dezési munkalatok vannak még 
bátra. Ezen átépítési mtinkábi-
tok a vármegye közönségének 
külön megterhelést nem jelen
tett, mivel a költségvetési kere
tek között hajtották azt végbe. 
Csökkent a vétségek és bűn
esetek száma a vármegyében. 
Dr. Szendy Bálint és dr. Bcke 
Zoltán díjtalan gyakornokokat a 
főispán dijas gyakornokoknak 
nevezte ki . 

Dr. Boncz Nándor vm-i 
árvaszéki elnök az árvaszék egy 
havi munkájáról számolt be, já-
nossy Károly min. tanácsos, 
pénzügyigazgaló a kedvező adó
zási viszonyokról és az adóhát

ralékok csökkenéséről tett je
lentést. 

Vitéz Rády Ödön vm-i tiszti 
főorvos jelentésében a vármegye 
egészségügyi állapotáról adott 
képet. Az influenza járvány nö
vekedőben, a kanyarójárvány 
csökkenőben, jelentette. Ácson a 
járvány miatt az iskolát is be 
kellett zárni, a baj hála Is
ten muléban, az iskolákat is
mét megnyithatták. Ismertette a 
népességi szaporulat statisztikai 
adatait. Leőke Károly esp. lel
kész, főrendiházi tag, th. biz. 
tag szól a jelentéshez felemlítve, 
hogy fogy a gyermekek száma 
a varmegyében. Az egykének a 
vámügye területé1! való térhódí
tására és a magzatelhajtásokra 
hívta fel a hatóságok figyelmét. 
A tiszti főorvos a felszólalásra 
válaszolva jelentette, hogy a 
közigazgatási hatóságok az egyke 
ellen küzdenek, minden bűnös 
cselekedetlel szemben pedig a 
legszigorúbb eljárást folyamat
ban tesz, minden esetben a vizs
gálatot azonnal lefolytatják, hogy 
megállapíthassák, töitént c vét
kes kihágás. 

A vetések állását dr. Krausz 
Jenő vm. gazd. felügyelő ismer
tette, egyben jelentette, hogy a 
kedvezményes és ingyenes vető
mag akció pzép sikerre! halad, 
mert fontos, hogy az olajos 

magvak vetésterületet fokozzák. 
Dr. Eckert László kir. 

ögyéségi elnök a fogház viszo
nyokról számolt be. Vitéz Szabó 
István kir. tanfelügyelő a nép
iskolák zavartalan szép munká
járól és az iskolai népművelés 
gazdag eredményeiről tett jelen
tést. Dr. Deme Sándor állam-
építészeti hivatal főnöke a vár
megye útjainak állapotáról adott 
heljzetjelentést, majd dr. Bajor 
László th. főátlatorvos ismertette 
» vármegye állategészségügyi vi
szonyokat. 

A közigazgatási bizottság 
teljes ülése után az adóügyi al
bizottság, a fegyelmi vá aszt-
mány és a tanügyi albizottság 
Ülésezett. 

Közművelődési 
művész-est 
a Jókai Egyesület Kulturpalota 

nagytermében. 

Kiemelkedő kutturesemény 
színhelye lesz ma, szombaton a 
Kultúrpalota hangversenyterme. 
A Jókai Közművelődési és Mú
zeum Egyzsület közművelődési 
sorozatában magasnivóju mü~ 
vész-estet rendez este ü órai kez
dettel. A nívós kulturesten a 
Székesfővárosi Iskölánkivüli Nép
művelési Bizottság működik 
közre neves fővárosi művészek 
szerepeltetésével. 

Hatalmas falragaszok, ízlé
ses meghívók adják tudtul az 
irodalom és mSwé zetpártolo kö
zönségünknek a nagyszabású 
művészestet, melynek műsorán 
Novágh Gyula tanügyi főtaná
csos, a fővárosi népmüvelés igaz
gatójának vezetésvei nem kisebb 
nevek, mint a kiváló Eyssen Irén 
énekművésznő, R. Simonffy Mar
gót elöadómüvésznő, Zöídy Ká
roly hegedű, Ar.cla Géza és hoz 
István zongoraművészek szere
pelnek 

A Fővárosi Iskolánkivüii 
Népművelési Bizottság valóban 
nemes ajándékot ad Komárom
nak, amikor ily kimagasló mű
vészgárdát hoz Komáromba. 
Közönségünk bizonyára zsúfolá
sig megtölti a Kultúrpalota hang
versenytermét 

Közgyűlés . A komáromi 
Máv. Alkalmazottak Önsegélyző 
Egyesülete 1941. évi március hó 
25-én tartja XIX. évi rendes köz
gyűlését saját helyiségében, 
melyre az egyesület t. Tagjait 
ezúton tisztelettel meghívja az 
elnökség. 

A Magyar Szociális Nép
mozgalom irodáját Komárom, 
Magyar u. 4. sz. alá helyezte át 
Hivatalos órák délelölt 8—12, 
délután 2—4, amikor a tagfel
vételt is intézik. 

Halálozás. Lúgost István 
bányamérnök, a Salgótarjáni 
Kőszénbenya Rt. petrozsényi bá
nyászatának ny. főigazgatója el
hunyt Baglyasalján 61 éves ko
rában. Az elhunyt a régi komá
romi társaságnak kedveit alakja 
volt, férje volt néhai Unger Ilo
nának, Unger Kálmán egykori 
komáromi kir. telckkönyvvezetö 
leányának. 

H Í R E K . 
Főgondnokot és gond

nokokat választott a refor
mátus egyház Komáromban. 
A komáromi (északi) ref. egyház 
f. hó 9 én, vasárnap a kollégium 
nagytermében rendkívüli köz
gyűlést tartott, amelynek tárgya 
a Fülöp Zsigmond főgondnok el
hunytával megüresedett főgond
noki tisztség, valamint a beteg 
Mórocz László algonduok le
mondásával megürült algond-
noki tisztség betöltése volt. Az 
egyházközségi közgyűlés ugy 
határozott, hogy s gondnoki tiszt
ségek számát felemeli s a fő- és 
algondnokon kivfil még egy köz
beeső gondnokot is választ. A 
közgyűlés egyhangúlag főgond
nokká Soós Imre dr. törvény
széki elnököt, gondnokká Csizy 
István árm. társ. főmérnököt, ai-
gondnokká pedig Patt Nagy M i 
hály gazdát választotta. Galam
bos Zoitán lelkipásztor a korán 
elhunyt Fülöp Zsigmond főgond
nok érdemeit méitatta szép be
szédben. A közgyűlés ezenkívül 
Mórocz László lemondott álgond -
nokot örökös tiszteletbeli algond-
nokka választotta. 

Igó Endre halála. Nagy 
gyásza van a régi Komárom tár
sadalmi életének : Igó Endre ny. 
állampénztári főtanácsos, a ko
máromi ref. egyház presbiter?, 
a Ferenc József rend lovagja el
hunyt Komáromban 87 éves ko
rában. Az elhunyt Komárom 
egyik kiváló főtisztviselője volt, 
kinek hivatali ügybuzgalma, k i 
váló szakértelme és rátermettsége 
páratlan egyéni kedvességgel, 
szolgálatkészséggé} és jóakarattal 
párosulr. Érthető, hogy nem csu
pán városunk és vármegyénk 
hivatalos körei, de egész társa
dalmunk mélységes részvéttel 
tekint eltávozott alakja után. 
Halála mély gyászba borította 
szerető nejét, kivel több mint 
ötven évig élt példás házaséletet, 
három fiát, köztük Igó Elek 
dr-. t, a m. kir. igazságügynii-
nisztériumba rendelt királyi Íté
lőtáblai birót és Igó Aladár dr.-t, 
Komárom szab. kir. város taná
csosát. Nagy részvét mellett te
mették el ;t komáromi ref. teme
tőben. A végső tisztességadáson 
Alapy Gáspár m. kir. kormány-
főtanácsos, polgármesterrel, Soós 
Imre dr. királyi törvényszéki el
nökkel, Eckert László dr. kir. 
ügyészségi elnökkel az élen meg
jelent úgyszólván egész Komá
rom uri társadalma. A megható 
gyászszertartás Galambos Zoltán 
ref. lelkész pontifikálta. 

Komárom aranylapja 
margójára. P. Gulácsi Irén Ra
gyogó Kovács István c. regényé
ből látunk megelevenedni egy 
kedves megható kis jelenetet, meiy 
a városháza polgármesteri szo
bájában játszódott le a héten 
Gyenge, vézna munkában meg
rokkant őszhaju tisztes asszonyka 
járult az adakozásban elöljáró s 
jószivéről közismert polgármes
terünk elé s nagy hálálkodva, 
könnyes szemekkel, k e z é b e n e g y 
20 pengős bankjeggyel rebegte : 
ő az a szegény hadiözvegy, aki
nek polgármester ur 8 é v előtt 
kölcsön ÍIeloit 20 pengői, kise
gítette őt a nélkülözésből, nyo
morból. Azóta kuporgatta, ta
kargatta a filléreket, megvont 

A vámegye kisgyülése 
Bárdossy László külügyminisztert és Apor Vilmos 
báró györí püspököt táviratban köszöntötte. 

A vármegyeháza ujonan 
éf»&fcHót1 nagytermében, mely
be* lalán már otí függ a Jókai 
tfcjesületböl áthozott hatalmas 
f e s z t i : Bánhidai csata" müvé-

fcép, tartotta keáútn, február 
M Tl-én d. e. 9 órakor Komá
romi vármegye törvényhatóságá-
mk fcisgyülése rendes havi ülé
sei vfféz Nagy Nándor főispán 
eftf&R lésével. 

Kegyeletes szavakkal em-
léfceaerl mrg napirend elölt fő-
tep&mmk a tragikus hirtelenség
gé,* elhunyt nagy1 magyar állani-
hrfturél, giöf Csáky István kül-
öfijpwmíazter elhalálozásáról. A 
fcrsgyOh's mély gyászának néma 
fegáMással adott kifejezést. 

Az elnöklő főispán indit-
v£?ry3ra a kisgyűlés táviratilag 
tkhtöz-dlfe Bárdossy Lászlót, az 
iH magyar kfilügyminisztert és 
h'Áfé Apor Vilmost, a győri egy-
híízwgye ti) főpászforát. 

A kisgyűlés, amely 123 
fifrgysorozati pontot tárgyalt, jó-
váfttgyetl több községi szabály-
n»dfefetc'tl vadászati bérletszer-

ződést, továbbá fizetésemelése
ket tárgyalt Je. 

Tudomásul vette a községi 
határozatokat, mely szerint Fel-
sőgalla a r. kat. templom belső 
festésérc 5.000 pengőt szavazott 
meg, Alsógalla község a r. kat. 
iskolai tanítói lakás építéséhez 
40000 pengős, a r. kat. kápolna 
építéséhez pedig 15.000 pengős 
segélyt nyújt. Elfogadta a kis
gyűlés Bánhida község határo
zatait, hogy közvágóhidat, nap
közi óvodát, orvosi és állator
vosi lakásokat ipit. 

Jóváhagyólag vette tudo
másul, hogy Tata község 600 P-t, 
Komáromszentpé er 600 P-t és 
Ujgyalla község 700 pengőt sza
vazott meg az „Erdélyért" ak
cióra. Hozzájárult az elhatáro
záshoz, hogy Dunaradvány ha
jóállomást létesit. 

Végül dr. vitéz Hunyady 
László vm. főjegyző ismertette 
báró Bánffy Dániel földmivelés-
ügyi miniszter bemutatkozó le
iratát. 
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magától mindent, hogy gyűjt
hessen. Most végre egyben van 
a 20 pengő, a tartozás, melyet 
hálás szívvel köszönettel jött 
kiegyenlíteni. Polgármesterünk 
szemében a Könny hirtelen meg
eredt, mi meghatottan álltunk 
— mert a rideg, hideg pénz 
most meleget árasztott, hitet, 
bizalmat hozott, im a magyar 
becsület nemes példája minden 
szónál többet mondott. 

Nagy müvészdélutánt ren
dez vasárnap délután 5 órakor 
a komáromi izr. egyházközség 
kuíturbizottsága az egyház dísz
termében. Ascfier Oszkár, Darvas 
Ibolya, Palotai t:rzsi, Simon 
Zsuzsa jeles nevű művészek : 
öiökéfetü magyar írók, költők 
müveiből adnak elő. Az előadás 
pontosan öl órakor kezdődik. 
Az egyes számok alatt a terembe 
nem lehet bemenni. Az érdeklő
dés igen iiiigy. 

Bajtársi összejövetelt tar
tott a komáromi 12 cs Bajtársi 
csoport i . hó 8-án a Banglia-
féle vendéglő külön termében. A 
szép számban megjelent bajtár
sakat Pathó Gyula csoport elnök 
üdvözölte és a" csoport munkái
nak elvégzéséről számolt be, amit 
a megjelentek örömmel vettek 
tudomásul, különösen ama be
jelentést, hogy a dicső ezred
nek a város törvényhatósági bi
zottsága utcanevet biztosított és 
a volt Vágduna sor egyik szaka
szát Tizenkettes utcának ke
resztelt el. Indítványára hivata
los átiratban köszöni meg a cso
port Alapy Gáspár m. kir. kor-
mányfötanacsos, polgármesternek 
a város volt háziezredének eme 
megbecsülését. Végül elhatároz
ták, hogy f. hó 25 én családias 
teaestélyt rendeznek. 

Gutenberg bál. AZ ólom
betű katonái, a komáromi könyv
nyomdászok fáradságos nehéz 
kulturmunkájuk melle t is gon
dolnak a kiöregedett munkástár
saik megsegítésére. A betű felta
lálójának, Gutenberg ötszázadik 
évfordulóján, f. hó 22-én műsor
ral egybekötött Guteiigberg bált 
rendeznek a Központi szálló ter
meben. A rendezőség a műsor-
szamok legjobbait nyújtja a 
bal iránt máris nagy érdeklődést 
tanúsító közönségnek. 

Autókarambol. F. hó 10-én 
a sikos érsekújvári országúton 
maidnem végzetessé váló sze
rencsétlenség történt. A Hetény-
ből Komáromba tartó MAVART 
személyszállító autóbusz össze
ütközött egy szembejövő nagy 
teherautóval. Az autóbusz utasai 
közül többen kisebb sérüléseket 
szenvedtek, a teherautó kisérői 
közül pedig egy a lábát törte. 
A sikos uton tokozott figyelemre 
és éberségre van szükség. Az 
autóbuszon utaztak a Hetényból 
és környékéről Komáromba járó 
diákok is. Szerencsére nagyobb 
bajuk nem történt. 

Háztartási tanfolyam si
keres bezárása. Szomód k ö z 
ség népművelési bizottsága négy 
hetes háztartási és gyakorlati 
főzőtanfolyama január hó 29-én 
fejeződött be, amelyen megjelent 
Löké Károly ref. esperes, felső
házi tag, vitéz Szabó István kir. 
tanfelügyelő, Wiescnbacher József 
törv. népművelési titkár, állami 
iskolafelügyelő, a községi elöl
járók és az érdekelt szülök. 

Bálok. 
A KFC jubileumi bálja. 

Fenállásának negyvenedik 
évét betöltött KFC (észak) sport
egylet jubileumi bált rendezett f. 
hó 8-án a Központi szálló kü
lön termében. A mulatságon 
megjelent a város és vármegye 
sportszerető társadalma. A min
den tekintetben jól sikerült mu
latság jövedelme biztosítja a föl
szerelés pótlását. A zenét Fátyol 
Misi és Mozsi Karcsi cigányze
nekara fáradhatatlanul szolgálta. 

A cserkészek farsangi estje. 
A Komáromi 255. számú 

Aiány János iparos cserkész
csapat szintén február 8-án, este 
rendezett láncos farsangi estet a 
Legényegylet összes helyiségé
ben. A gyönyörüenn diszitett le
iemben együtt voftnk a tisztvi
selők, iparosok, kereskedők a 
jövő nemzedékkel, derék cser
készeinkkel. Sokan keresték fel 
a mu'atsígoí — bár többen is 
lehettek volna. Mindenki jól mu
latott s szép bali éjszaka emlé
kevei oszlott szét a vendégsereg. 

Szoc. Missz. vacsora. 
Családiasság jegyében ál

dozott a jótékonyságnak a Szo
ciális Misszió Társulat Komá
romi Szervezete, hogy a farsangi 
hangulatban társasvacsorát ren
dezed tagjai és vendégei szóra
kozására a „Corso* étterem nagy
termében. A kedves meghitt uri 
társaság, melynek sorában ka
tonai családok is tekintélyes 
számban vettek részt, a záróráig 
maradt együtt vidám hangulat
ban. Kiemeljük azt a figyelmes
séget, melyben a rendezőség 
vendégeit részesítette. 

Dalcgyesületi tea. 
Kulturegyesületeink repre

zentánsa, a Komáromi koszorús 
Dalegyesület, febr. 9 én, délután 
6 órai kezdettel tea-estélyt ren
dezett a Központi szálló nagyter
mében. A terem zsúfolásig meg
telt előkelő vendégekkel. A jói 
sikerült teaestély alkalmával a 
rendezőség figyelmes munkája a 
fényes sikerben most is megta
lálta a teljes jutalmat. 

A személyes bejelentési 
kötelezettség. A m. kir. bel
ügyminiszter a személyes beje
lentési kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat újból megállapította. 
A rendelet 1941. évi február hó 
1. lépett életbe. A rendelet sze
rint személyes bejelentési 
kötelezettség alá esik minden 
magyar állampolgár, továbbá 
mindenki, akinek állampolgár
sága nem állapitható meg. A 
tartózkodási helynek minden 24 
órát meghaladó megváltoztatását 
is jelenteni kell. Bejelentőlapokat 
kizárólag dohányárudákban lehet 
kapni, ugyanott szolgálnak a 
bejelentési kötelezettség mikénti 
teljesítésére vonatkozó felvilágo
sítással. Érdeklődők a rendőr
kapitányság bejelentő hivatalá
ban is tájékozást nyerhetnek. 

IRt ^ d Ó Észak-Komá-
L - t f £ £ 3 - l £ \ * romban, Mes
ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép 
belteltkkel. 

Véres verekedés Megyer-
csen. A bosszú véres áldozata 
lett Barka Kálmán 29 éves me-
gyercsi napszámos. Egyik hara
gosa, Tóth Mátyás s ennek fia 
este meglesték az egyik korcsma 
előtt s megtámadták. A vereke
dés során Borkát huszonhárom 
helyen késsel megszúrták. Sú
lyosan sérült állapotban került 
orvosi kezelés alá. A csendőrség 
az ügyben erélyes eljárást indított. 

SPORT. 
A tavaszi szezon 

március 9-én kezdődik 

A dunántúli kerületben a 
héten e j t e t t é k meg a tavaszi sor
solást, amelynek eredményéről 
az alábbiakat sikerült megtud
nunk. A hivatalos tavaszi idény 
az I . osztályban március 9-éu 
kezdődik. 

Az ősszei elmaradt mérkő
zések lejátszására a febr. 23-iki 
és március 3-iki napokat jelöl
ték ki. 

A komáromi levente ököl
vívók T a t a b á n y á n . A komá
romi Levente Egyesület ökölvívói 
február 16-án, vasárnap d. u. 5 
órakor Tatabányán mérkőznek 
az ottani leventékkel. A komá
romi csapatot Both András fő
hadnagy körzetparancsnok és 
Doma Ervin alparancsnok szak
osztályvezető, valamint nagy
számú szurkoló kiséri el. . 

Felhívás. Wiltinger Ká-
rolyné üzletét átvettem, hitele
zők 5 napon belül jelentkezze
nek Polmiillner Gyula. 

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

megállótól 1 perc 

egy 200 Q-es házhely. 
Déli fekvésű, családi ház építésére 

igen alkalmas. 
Cim a kiadóhivatalban. 

íázhelye 
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. 

Háztulajdonosok 
figyelmébe! 
A belügyminiszter által elrendelt 
9. sz. melléklet a 380.OOOj 1941. 
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. 

m 

30jr941. végreh. szám. 

Árverési h i r d e t m é n y . 

üzen árverés kitűzésének ala/^at 
képező végrehajtás közbenjöttel tett 
foganatosítva. 

Közhírré teszem, hogy a komárom-
njvárosi kir. járásbíróság Pk. Iö4f);i94í). 
sz. végzése folytán dr. Lemberger A l 
bert győri- ügyvéd áltat képviselt 
Singer G á b o r végrehajtató javára agy. 
végrehajtást szenvedett eJíeu üöt) p e ; ? ^ 
tőke és járulékai erejéig elrendest 
kielégítési végrehajtás folyamán lefog
lalt és 2925 pengőre becsült ingó%»-
gokra a/, árverés elrendeltetvén, a n s i k 
a korábbi és-felülíoglaltatók követelése, 
erejéig is, lia kielégítési' joguk még 
fennáll, végrehajtást szenvedőnél K ; s -
igmánhoz tartozó Szentmihály pusztán 
leendő megtartására határidőül 

1941. évi február hó 22-én d. u. 2 
óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le
foglalt 117 darab malac és egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsértéken alul is, de legalább a becs
érték 2|3ráért elfogom árverezni. 

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

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

Borsitzky László 
P. H. kir. bírósági végrehajtó. 

I-k. 19(1941. vght szám. -, 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Horváth Jenő és Dr. Horváth 

György szekszárdi ügyvédek által kép
viselt Szekszárdi Népbank Szövetkezet 
mint az O. K. H. tagja javára egy 
végrehajtást szenvedő ellen 89 P X O í , 
töke és több követelés járulékai ere
jéig, amennyiben a követelésre időköz
ben részletfizetés történt, annak be
számításává!, a szekszárdi kir. íáráa-
biróság 1937 évi 1214 s/. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás f&iyiáfl 
végrehajtást szenvedőtől 1937 évi ju^ús 
hó I3-áu lefoglalt és íelüíioglalt 3p6J» 
őO fillérre becsült ingóságokra az égya-J-
íai kir. jarbiröság Pk. 5641; 1VMQ szánni 
végzésével n/. árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908 évi X L L t.-c 2S S-a 
alapján a következő megnevezett: 
Dr. Steiner László ügyv. ált. képv. 
Heckl Olga javára 28 F 60 i, 
Dr. Steiner László llgyv. ált. kéutiiejt 
Dr. Jelen Müdós 600+802 P 0ö".\ 
Dr. Stein Árpád ügyv. alt. képv. Kiéin 
Béla 369 P 40 f, Dr . .Fábián Sáiidor 
ügyv. ált. képv. Klein Ödön bp. bei. cég 
428-4-79 P. Dr. Gombos Kde iiuyv. a . 
k. Meteor Vili . ésillárgyár 89 H'ő-Vf. 
Dr. Riunes Béla ügyv. a . k. QintttB 
Konrád 35 F 12 f. s jár. tová ' i 'v . a 
foglalási jkönyvből ki nem tünö :v.ás 
foglaltatok javára is az árverés megtar
tását elrendelem, de csak arra a/esetre 
ha kielégítési joguk n u is fennáll es 
ha ellenük halasztó hatályú igénykare-
set folyamatban nincs, végrehajtást 
szenvedő lakásán, üzletében Ogyatta 
Fő u. leendő megtartására határiióül 

1941. évi március hú 1-én d. 
órája tűzetik ki, amikor a bíróilag de
rogált bútorok, s porcelánok, s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek.' c;e 
legalább a becsár kétharmad részéért 
készpénzfizetés meliett el fogom aani, 
még akkor is, ha a bejelentő fél a 
helyszínen nem jelenne meg, ha esik 
ellenkező kívánságot írásban nem nyil
vánít; 

Ógyalla, 1941 évi január l ö - á n . 

Porcsalmy Miklós 
P. H. kir. bir. végrehajtó. 

Felelős ki.ídó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezs" 
könyvnyomdájában Komára---. 

Mtissolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezsl 


