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4 P. j Egyes szám ára 20 f i l l .
Megjelenik minden szombaton.

Hívatásérzettel!
Ma már mindenki tudja
vagy legalább is kezdi be
látni, hogy a létfenntartást,
a jövő boldogulást csak a
munka biztosithatja. A mun
ka termelheti ki életviszo
nyainkat, a
munka
alakit
hatja
előhaladásunkat,
a
munka emelheti emberi ér
tékünket. Ma már világosan
áll előttünk, hogy az arany
helyébe a munka lép, válik
értékmérővé s nem kétséges,
hogy a szociális
kérdések
megoldásánál
is a
munka
lesz iránytmutató.
A magyar közvélemény
szellemvilága,
közszelleme
megértette az idők intő s z a 
vát. Csakugyan átérzi, hogy
minden munka, mely a ma
gyar nép összeségéért
tör
ténik,
alkotórész,
nemzeti
vagyon a magyar jövő meg
teremtése érdekében.
Ezért
hangsúlyozzuk
lépten-nyo
mon, hogy mindenki azon a
4ielyen, ahova a sors áilitotta
s a közjavára hasznos mun
kát végez, az a
nemzetnek
ép oly értékes, tisztelt
és
becsült tagja, mint
az, aki
kedvezőbb körülmények k ö 
vetkeztében az
élharcosok
sorába emelkedett.
Bármilyen munkával le
het a magyar életet szolgálni,
ha a munkát a
közjavára,
az egyetemes szent cél é r 
dekében teljesítjük s ugy is
akarjuk végezni. Legyen az
a munka szellemi, irányító
tevékenység,
fizikai,
vagy
sablonmunka végzése.
Ne

I
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csak

megélhetési

Feleifis szerkesztő:

PATHÓ GYULA

forrást keressük
a munká
ban, hanem hivatást, — mon
dotta a
pénzügyminiszter
egyik legutóbbi nyilatkoza
tában — legyen*a munka az
ipar, a kereskedelem, a tu
domány, az irodalom terén,
sem
hevertetni
értékeket.
Munkát csak olyat vállalhat
igaz magyar ember, melyet
maga is végezni
akar.
A
világválság magasra tornyo
sult, hullámverésében többet
jobban, különben
kell dol
gozni, mint egykoron, más
részt az előállított
javakat
jobb beruházásokkal,
taka
rékosabban kell felhasználni,
mint tettük a múltban.

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL:
Komárom, Mussolini-ut 23.
Telefon 4 o l .
Hirdetések díjszabás szerint.
Kéziratokat nem adunk vissza.

A hivatásérzet szüksé
gességét állandóan a közvé
lemény elé kell tárni. A h i 
vatásérzetet ne csak azoktól
követeljük, akik a gazdasági
vagy szellemi élet irányitói,
hanem azoktól is, akik a ma
gyar élet névtelen, egyszerű
közkatonái, az állami szer
kezet k;s részei, csavarai, de
azon az őrhelyen jól, bizto
san céltudatosan végzik fel
adatokat.
Munkakészség, hivatás
érzet telítsen tehát
minden
magyar embert, hogy részt
vehessen az országépitésben,
lokális vonatkozásban pedig
a városfejlesztésben.

H a r c a t ü d ő v é s z ellen,
Propaganda-hét
A tüdőbaj, vagy röviden
tbc. a legsulyosabb, legpusztítóbb
népbetegsége hazánknak, mely
nek veszélyességét legnngyobb
mértékben fokozza a beteg vagy
családjának oktalan titkolódzása.
A özegészségügyi és népesedés
politikai, de közgazdasági és
honvédelmi
szempontokból is
súlyos veszedelem
elhárítására
a 1940. V I . t. c. az u . n. luberkolőzis törvény közfeladattá nyil
vánította a tüdóvész elleni küz
delmet s igy az ellene való vé
dekezés állami feladattá vált.
Kellő eredménnyel ez a
harc csak akkor kecsegtet, ha a
kormányzat
mögött az egész
magyar társadalom felsorakozik.
Ebből a célból most a belügy
miniszter a nagyarányú szociális
intézkedéseken kívül országosan
propaganda hetet rendeztek, hogy
szakszerű előadások keretében
hívták fel a társadalmat a nagy
nemzetvédő munkára és ismer
tetik a tüdővész elleni védekezés
módját.

Megbízható minőségű árut
árusítunk
következetesen e g y s é g e s
áron.

%

Komáromban.
Az országos propaganda
hét február 16 22 közt zajlik le,
amikor minden községben szak
emberek tartanak előadásokat,
ugyanakkor a rádió ismertetés,
helyi közvetítés utján áll az eszme
szolgálatába.
Komáromban február hó
20 án, csütörtökön este tartottak
nagyszabású műsoros estet, hogy
a tüdővész elleni küzdelmet meg
indítsák.
Dr. Rigó Dezső kórházi
főorvos szakszerű előadásában
beszámolt arról a szomorú tény
ről, hogy hazánkban a tüdőbaj
évente több mint 16-17 ezer
embert taszít a halál karjaiba.
Statisztikával bizonyította állítá
sát, egyben rámutatott, hogy ha
nem védekezünk intenziven a
baj ellen, akkor káros követ
kezményekkel számolhatunk. Elő
adásában a betegség ellen véde
kezés módozatait is tárgyalta,
mert a baj gyógyitható,ha kellő
időben orvosi kezelésre Kerül. I n 
tette hallgatóságát, hogy a baci

lusok szétszórását akadályozzák
meg és felhívta a figyelmet a
betegekkel való bánásmódra is.
D r . Rigó Dezső főorvos
nagyszerű előadását a nagyszámú
közönség lelkes tapssal jutalmazta
Az eléadás előtt és után műsor
volt, amelyet a főgimnázium k i 
váló zenekara szolgáltatta Krízsán József zenetanár vezetésével
Zsirkó Mária V I . o. tanuló pedig
szavalatával aratott nagy sikert.

Művészest
a komáromi kultúrpalotában.
Kimagasló kuiiuresemény,
művészi élmény volt a komá
romi Jókai Egyesület művész
estje, melyet február hó 15-én,
szombaton este a kultúrpalota
hangversenytermében
rendezett
a székesfővárosi
Iskolánkivüli
Népművelési
Bizottság
neves
művészei támogatásával, annak
felléptével. Előkelő közönség jölt
ez alkalommal össze.
D r . Szijj Ferenc kományfőtanácsos, ny. polgármester, az
egyesület kiváló elnöke üdvö
zölte a fővárosi vendégeket, akik
az egyesület meghívására jöttek
kultúrát hirdetni, terjeszteni Ko
máromba.
Dr. Novágli Gyula tanügyi
főtanácsos, a székesfővárosi Is
kolánkivüli Népművelési Bizott
ság országos nevü igazgatója
köszönte meg az üdvözlő sza
vakat. Méltatta a Jókai Egye
sület érdemekben gazdag mű
ködését, melyet 30 év alatt s
különösen a cseh elnyomatás
alatt kifejtett. Nagy érdeklődés
mellett beszélt az iskolánkivüli
népoktatás nagy feladatairól é s
munkaprograuirjáról. Különösen
a szabadidő-mozgalom nagy tér
hódítását, a nemzetépítő munka
ban való bekapcsolásának óriási
jelentőségét hangsúlyozta k i .
Barátságos,
lelkes tapsvihar
Irén hangverseny
aki gyönyörű,

intim hangulat,
fogadta Eyssen
énekművésznőt,
tisztán csengő

Tagjainknak
vásárlási visszatérítést
adunk.
Legyen tagunk !
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A HIDASOK.
(Jegyzetek a komáromi Erzsébet-hid

hőskorából.)
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Ide menjen, ha
jó bútort akar.
hangjával az első pillanatban
meghódította a közönséget. Az
első félidőben a) L i s z t : Ha ál
mom mély, b) Lányi: Bakonyerdő, c) Kuruc : Ha elér hoz
zád, d) Hubay : Madárdal és a
szünet után a) P u c c i n i : Ária a
Manón c. operából, d) Leoncavallo : Madárdal a Bajazzók c.
operából, c) P u c c i n i : Musette
áriája a Bohém életből c. operából
énekszámaival ragyogó énektu
dását, képességeit érvényesítette.
Mély átérzése érzékeltette, hogy
nemcsak az éncktechnika nagy
mesterej a rutinos előadóművész,
hantin melegszivü egyéniség is.
fsqz István kísérte
zongorán
konzseniálisan.
R. Simonffy Margót előadómüvésznő Ady, Tóth, Babits,
Kosztolányi majd Illyés Gyula,
Erdélyi József, Szabó Lőrinc,
Tompa László költeményeiből
szavalt megérdemelt nagy siker
rel. Közvetlen közlésével, eleven,
szines előadásával a figyelmet
teljesen lekötötte, az érzelmek
és hangulatok különböző árnya
latán vezette s szinte magával
ragadta a közönségét.
Zölcty Károly hegedüjátékával hódította meg hallgatóit.
Dohnányi: Andante rubato ala
cingaréze, Pa£inini: X I I . szonáta,
Szent-üáty : Elégia, Hubay : I I I .
csárdajeienet
c.
darabokban
mutatta be korát
meghaladó
egyetemes művészi érettségét.
Isoz István szépen hozzásimuló
játékkal kisérte.
Sala Domonkos megkapó
eredetiséggel adott elő erdélyi
történeteket. Az átélés hatása
csendült k i szavaiból, midőn
hallgatósága elé varázsolta a ha
vasok alját, a csodálatos embert:
a székelyt, aki husz keserves
évet szenvedett a román elnyo
más alatt. Az élvezetes adomá
kat szívesen hallgatta a közön
ség.
Legvégül Anda Géza, a f i a 
tal tehetségek egyike elöljáró
zongoraművésze
L i s z t : Hárfa
< tűd, L i s z t : Campanella, D o h 
nányi: Coppélia keringő és zára
dékul Dohnányi Es-moll capric
cio cimü darabokat tomácsolta
kellemesen művészi átérzéssel.
S z é p technikai felkészültség, a
mesteralkotisok zenei szépségei
ben való teljes elmélyülés jelle
mezték játékát.
A Jókai Egyesületnek csak
elismerés jár a zenekultúra ér
dekében nyújtott est nívójáért.
Kár, hogy közönségünk zsúfol
tan nem töltötte meg a termet.
Nem láttuk ott azokat, akik oly
előszeretettel
kritizálnak,
de
minden komoly társadalmi meg
mozdulásból kivonják magukat,
elfeledik,
hogy az irodalmi,
a művészi előadások látogatott
sága a város kulturáltságának,
a lakosság intelligenciájának fok
mérője.

van nevemnapja. Kirem szípen,
nekem égvilágon senki meg nem
tilthatja, hogy nevemnapján ma
gamat ne megtiszteljem és üzle
temet ne bezárjam.,.
A logika tökéletes volt, a
rendőibiró vállat vont és Z s i 
linszky István urat senki sem
zavarta többé az
István-napi
maga-megtisztelésében, egészen
halála napjáig. (A harmincas
évek elején pusztult el tragikus
módon, — üzletében, melyet
annyira szeretett, leesett egy áll
ványról és belehalt sérüléseibe.)
Hát persze hogy a jó Z s i 
linszky István uram egyik buzgó
közlekedője volt a mi hidunknak is. Olyan vasár- vagy ün
nepnap nem igen volt (külön
az első helyen Szent István
napja), amikor
délután Z s i 
linszky mester át ne zonázott
volna a „magyar" oldalra.
— Egy kis jó magyar le
vegőt meg egy kis jó magyar
színi,
hehehe,
—
Zsilinszky István uram kü borocskát
lönben — hogy is mondjam — szokta mondogatni.
Az azután most már egé
alapjában véve felvidéki szárma
szen természetes, hogy a hid
zású volt (a felvidéki jelzőt a
szó igazi értelmében értsük), aki inenső végén a két Zsilinszky
élete végéig megmaradt annál a között akárhányszor igen érde
tótos magyar zsargonnál, mely a kes, sőt pikáns „rencontre" ját
vérbeli felvidéki tót-magyar ke szódott le (különösen a visszaveredés kedves sajátja (erre a jövetelek alkalmával, amikor is
keveredésre mondják Milotayval a bekebelezett csopaki rizling
együtt a nagy hozzáértők, hogy avagy badacsonyi kéknyelű már
a világ legelső, leglelkesebb ma bizonyos invenciót kölcsönzött).
A m i Zsilinszkynk a maga apró
gyarja).
termetével odaállt a nagy behe
G o n d o l n i való most már
mót finánc elé s barátságosan
Zsilinszky István uram
nagy
parolázott vele.
intranzigenciája az egész „cseh
—
Szervusz bruderkám!
szlovák" megszállással szemben,
Én vagyok
igazi Zsilinszky,
amikor megérkeztek és m i n d 
hehehe. Te csak amolyan pakfon
jobban befészkelődtek ide a „roZsilinszky, hehehe . . .
konyok". íme csak egyetlen példa:
Nagyon érdekesek és tanul
Szent István napját hova
ságosak voltak ezek az eszme
tovább tilos volt megünnepelni a
cserék. A mi Zsilinszkynk m i n 
cseh éra alatt. Egypár esztendeig
dig magyarul, a hosszú finánc
néhai jó Madurkay Miklós plé
főnök meg tótul (azazhogy szlo
bános ugyan megtartotta az ün
vákul) beszélt.
nepi misét (zsúfolt templomban),
Egy izben a barátságos vita
az üzleteket, imitt-amott, pláne
majd hogy nem komoly f o r d u 
délután csak bezárták az üzlelatot vett. A finánc — szlovák
tesek, azonban nagyhamar rálép
nyelven — valami
olyasfélét
tek a csehek erre a csöndes de
mondott, hogy Zsilinszky István
monstrációra és iparjog-vesztés
uram is szlovák, nincs hát köz
terhe alatt tilos volt az üzlet re
tük semmi különbség.
dőnyeinek lehúzása.
Rettentő
méregbe gurult
Egyedüli kivétel volt Z s i  szegény jó Zsilinszky István uram.
linszky uram, ki Rákóczi-utcabeli Először szó nélkül otthagyta a
üzletét hűségesen zárva tartotta „bruderkát".
Majd visszament
mindig Szent István ünnepén.
hozzá, nagyobb nyomaték ked
Amikor pedig ezért a cse véért megfogta a hatalmas f i 
hek rendőrbirája megidézte és nánc kabátja gombját és igy r i 
felelősségre vonta, a tárgyaláson
posztozott :
Zsilinszky vádlott ur, illő tiszte
— Bruderkám, i n vagyok
lettel, imigyen védekezett, papí először is, másodszor is csak
ron visszaadhatatlan kedves zsar magyar. A m i meg aztán vagyok,
gonjában :
akkor is nem vagyok szlovák,
— Kirem, tekintetes biró hanem inkább tót. Ez pedig
ur, nekem augusztus huszadikán
kilenbsig, hehehe . . .
Lássuk most már azt a b i 
zonyos beígért másik Zsilinszkyt.
Ez a másik Zsilinszky már
valódi Zsilinszky volt, teljes ne
vén Zsilinszky István uram, nyer
ges és szíjgyártó mester a Rá
kóczi-utcában, nemcsak szak
májában nagyhírű férfiú, de a
régi Komárom város politikai
életében is igen jelentős szemé
lyiség, A régi függetlenségi párt
harcaiban volt nagy tényező Zsi
linszky István mester, a k i , mint
törhetetlen, ortodox
negyven
nyolcas, a Peredi Géza és Szabó
Kálmán tekintetes urak nagy p o 
litikai küzdelmeiben, a városi és
országos harcokban egyaránt, a
legmegbízhatóbb fix pont volt a
Rákóczi-utca és kapcsolt részei
környékén.
Zsilinszky
István
uram negyvennyolcas
mivoltja
nem álláspont, nem is meggyő
ződés, hanem lelkület volt, aki
eszméiért bármikor tűzbe volt
hajlandó rohanni.

Hogy megértette-e a cseh
finánc a fönti disztinkcióban
rejlő nagy bölcsességet, nem
tudjuk, azonban m i megértettük,
számon tartottuk és tartjuk is,
amint az a következő fejezetben
részletesen be f o g igazolódni.

Tomanóczy József ár.

A magyar csendőr
60 éve vigyáz a falu
biztonságára.
Február 14-én ünnepelte
országszerte a m . k i r . csendőr
ség fennállásának 60 éves év
fordulóját. Ez a hartvan esztendő
a történelemnek olyan korsza
kára esik, amely nemcsak M a 
gyarország életében, hanem az
egész világ történelmében f o r 
dulópontnak nevezhető.
A magyar csendőr m i n d i g
hűen és pontosan
teljesítette
nagy kötelességét és büszkén,
magabizóan tekinthet a világ
szemébe. Nemcsak hazánk ke
retein belül, hanem az egész
világon ismerik a magyar ka
kastollas csendőrt, aki a meg
bízhatóság, kötelességiudás, b á 
torság, leleményesség és a j ó 
szívűség mintaképe !
A m. kir. csendőrség fenn
állásának 60 ik évfordulóját az
ország minden csendőrkerüle
tében ünnepélyes keretek között
ülték meg. Budapesten az u d 
varlak őrségét két napig a dél
ceg, vitéz csendőrök adták.
Komáromban is bensősé
ges ünnepség volt. Délelőtt 10
órakor a helyőrségi templomban
volt hálaadó ünnepi istentiszte
let, amelyen vitéz Soltész J ó 
zsef csendőralezredes osztálypa
rancsnokkal az élén résztvett a
tisztikar és a legénység
teljes
számban, valamint a nyugállo
mányú csendőrök és azok hoz
zátartozói is.
Felsőbb intézkedés folytán
s tekintettel arra, líogy ugy a
katonai, mint a polgári hatósá
gok rendkívül meg vannak ter
helve munkával, az ünnepélyre
nem bocsátottak k i az egyházi,
polgári és katonai hatóságok
részére meghívót.
Délelőtt fél 12 órakor a D o mány J.-téri csendőrlaktanyában
bensőséges házi ünnepély volt,
amely alkalommal a nevezetes
nagy jubileum jelentőségét vitéz
Soltész József alezredes, osztály
parancsnok méltatta nagy be
szédben.
A testületi szellem ápolása
céljából 1 órakor a tisztek, a
legénység és a nyugdijasok r é 
szére nagyszabású díszebéd volt.
amelyen több
pohárköszöntő
hangzott el s megemlékeztek a
csendőrség hősi halottairól.
De nemcsak Komáromban,
hanem az egész vármegyében
is, minden csendőrőrsön hasonló,
bensőséges keretek között ün
nepelték meg a jubileumot,
(d.ej

Használt szoba
bútort veszek.
Cini a kiadóban.
Észak-Komaromban, Mes
ter u. 26. sz. alatti lakóház, szép
beltelekkel.
W7tr^é~%^.
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Mellőzzük
a cimek használatát.
Az egyesült Keresztény Nem
zeti Liga Felvidéki
Osztálya az
alábbi felhívást adta ki.
Magyar Testvér!
A Liga felvidéki osztálya
választmányi gyűlésein több Íz
ben egyhangúlag megállapította,
hogy a visszatért felvidéki terü
leten a társadalmi cimek haszná
lata éppen ugy el van terjedve,
mint a volt csonkahazában. A
Ligának s igy a felvidéki osztályá
nak is célja a magyar és ke
resztény társadalomnak minden
eszközzel való egységesítése a
közös veszély és ellenség ellen.
Egységre van szüség nemzeti
társadalmunkban: hivatalra, fog
lalkozásra, rangra
méltóságra
való tekintet nélkül!
Hódolattal és
ragaszko
dással illetjük Kormányzó U r u n 
kat magas címével és tiszteljük
méltóságát, becsüljük a harcban
szerzett vitézi cimet s megtartjuk
a fog alkozás- vagy hivataljelölő
címeket.

De küzdünk,
társadalmi
uton is, minden dináradat ellen !
Felkérjük ezért minden ma

gyar testvérünket, aki felvidéki
terüle'en él és működik s akit
esetleg az említettektől eltérő
cím illet meg, hogy annak hasz
nálatáról a vele érin kezőket ta
pintatosan szoktassa le és mind

a hivatali mind a magán
érint
kezésben maga is mellőzze a ci
mek használatát.

Ellenkezik a Liga szellemé
vel s a magyar népi gondolattal,
hogy az egyik magyar a másikat
fölösleges megalázkodással nagy
ságos vagy méltóságos uramnak
stb. szóütsa.

A magyar asszonyokat is
felkérjük, hogy ók is mellőzzék a
cimek használatát. Ne gondolják,
hogy fontosak a köztük ürt te
remtő cimek, hanem vállalják a
magyar asszonyi sorsközösséget
s dolgozzanak együtt a népi
gondolat megvalósítása érdeké
ben.
Testvéri üdvözlettel: vitéz
Bartal Iván földbirtokos, v. fő
ispán, vitéz Nagy Nándor föld
birtokos, főispán, Schubert T ó 
dor takarékpénztári
igazgató,
SzEMKE elnök, kormányfőtanácsos, Nagy Ferenc a „Hanza"
központi szövetkezet főigazgatója,
mint a felvidéki Liga-osztály
elnökei.

ÉíadóT
Koppánmonostoron, a felső
hegyen egy házhely, szőlő
és gyümölcsfákkal beül
tetve eladó.
Bővebbet Szeder Lászlónál
Komárom 4., Gyár-u. 50.

Házhelye

az uj kat. templom körül
előnyös fizetési feltételek
mellett jutányos áron

eladók.
Érdeklődni lehet
-a Komárommegyei Hitelbank Rt-náJ
Komárom, Baross-u. 7. az.
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HÍREK.
Adj

a

szegényeknek!

„Aki a világ javaival bír és
látja szükölködii felebarátját és
bezárja szivét előtte, abban nem
marad meg az Isten szeretete!
Ne legyen ebben a város
ban egyetlen ember sem, a k i
tudna adni a szegénygondozó
nak, még sem ad !
Jó szívvel támogasd a vá
rosi szegény ügy akcióját, Isten
nevében havonkint áldozz a vá
rosi szegények ellátására, k o l 
duspénz megváltása címen ajánlj
fel a városi pénztárnak Te is ön
ként tehetséged szerint összeget!
Farsangi
mulatságaidban
állj meg egy percre s gondolj
azokra, akik a mindennapi ke
nyérért imádkoznak s tőled vár
nak segítséget!
Kéregető koldusoknak sem
mit ne a d j ! Ne tűrd, hogy m u n 
kakerülő emberek, kóborló gye
rekek hivatásos koldusok legye
nek. Ezeket kérlelhetetlenül j u t 
tasd rendőrkézre.
Ellenben gondolj a szegény
gondozás intézményes megoldá
sára. Itt adjál bőségesen, hogy
rajtad és családodon legyen Is
ten áldó keze !

ime

gyei Hirlap.

Halálozás. Megilletődve
adunk hirt a gyászról, mely Janiss Alajos ny. adóhiv. igazgatót
s közbecsülésben álló családját
érte szeretett neje, Janiss A l a josné szül. Vértessy Eugénia el
hunytával. A jótékonyságáról is
mert úrasszony élete 65-ik évé
ben, boldog házasságának 43-ik
évfordulóját követő napon, feb
ruár hó 18-án visszaadta ne
mes lelkét Teremtőjének. F. 20án délután 4 órakor helyezték
örök nyugalomra a kat. temető
ravatalozójából nagy részvét mel
lett. Halálát szerető férje, Olga,
Erzsébet és Andor gyermekei és
kiterjedt rokonság gyászolják.

Nagyböjti szentbeszédek.

Nagyböjt minden péntekén este
6 órakor böjti szentbeszéd lesz
a Szent István templomban. A
szentbeszédekel Nagy Ignác hit
oktató fogja mondani. A szent
beszédek után rövid ájtatosság
lesz.
Városi gyűlések. Csütör
tökön d . u. a város építési és
szépitési albizottság gyűlésezett.
Pénteken, február 21-én d. u. 5
órakor a városi székház nagyta
nácstermében tartott ülést a városi
pénzügyi bizottság. Az 55 pont
ból álló tárgysorozat tartalmas
tanácskozást jósolt. Programon
szerepel a város 1941. évi költ
ségvetés tervezete is. Lapzárta
miatt jövő számunkban hozunk
tudósítást.
N a g y b ö j t minden vasár
napján este 6 órakor Keresztúti
ájtatosság lesz a Szent István
templomban.

A Vöröskereszt taggyüj-

Farsangvasárnapi engesz

telő szentségimádás. Február
23-án vasárnap egésznapos szent
ségimádás lesz a Szent István
templomban, ahol reggel 6 óra
kor szentségkitétel és csendes
szentmise és 9 órakor énekes
szentmise lesz. Este 6 órakor
rövid szentbeszéd és litánia zárja
be a szentségimádást. — 26-án
a Jézus Szive templomban a
szentmisék a szokott időben,
tehát 9 és fél 11 órakor lesznek.
Mélysé
ges részvéltei vettük a gyászhírt, mely
Mészáros Gyula ny. ref. i g . ta
nító elhalálozását jelentette. Azon
ritka embernek sorába tartozott,
aki az isteni kegyelemből 92
életévet élhetett meg. Hosszú élete
gazdag, eredményes múltra em
lékeztet. Bátorkeszin született,
Pápán szerzett tanítói oklevelet
s előbb Nagymegyeren, Bátor
keszin, Hetényben majd 1891-ben
a komáromujvárosi ref. iskolá
nak volt kántortanitója. 58 évig
működött a tanítói pályán. Több
mint félszázados
eredményes
népnevelői munkájával tízezer
nél több ifjat nevelt a magyar
hazának egyházának. 1923-ban
vonult nyugalomba s itt élt vá
rosunkban csendesen, egyházá
nak, iskolájának törekvéseit tá
mogatva, Az utóbbi időben kí
nos betegség támadta meg szer
vezetét s ő keresztyéni türelem
mel várta a megváltás óráját.
Az Ur magához szóllitván nagy
részvét mellett temették el.

Mészáros Gyula.

Hamvazószerdán, február
26-án reggel 8 órakor nagymise
lesz a Jézus Szive templomban,
utána a hamu megáldása, majd
a uamvazás szertartása követ
kezik.

tése. A Komáromi Vöröskereszt
Egyesület hölgy tagjai f. hó 24 én
mindkét városrészben az egye
sület nemes célja előmozdítása
érdekében tagtijitást rendeznek.
A egyesület vezetősége ezúton
is kéri a város igen tisztelt
közönségét, hogy fogadja sze
retettel a nemes ügy iránt buz
gólkodó gyűjtő hölgyeket. —
Március hó 1-én d. u. 5 órakor
a Kat. Legényegyletben közgyű
lést tart, melynek tárgysorozata
a tisztikar választása. A válasz
tás megejtése után műsoros est
és sorshúzás következik. Belépés
díjtalan. — A nyeieménytárgyak
kiállítva megtekinthetők Vármegye-u. 9. sz. alatti kirakatban.

12 esek teaestje, A 12-es

Bajtársi Szövetség
komáromi
Csoportja f. hó 25-én este 8 órai
kezdettel a Bangha-féle vendéglő
különtermében farsangvégi tea
estet rendez. A bajtársakat és
azok vendégeit szivesen látja a
csoport vezetősége.

Ujabb vonat beállítás
Komárom—Budapest között.

Február 16-tól kezdve Budapest
keleti p. u. állomásról 7 óra 15
perckor induló, Komáromba 9
óra 37 perckor és Győrbe 10 óra
34 perckor érkező személyvona
tot, továbbá fordított viszonylat
ban Győrből 13 óra 55 perckor
induló Komáromba 14 óra 37
perckor és Budapest keletibe
17 óra 16 perckor érkező sze
mélyvonatot ismét forgalomba
helyezte a Máv. igazgátósága.
Országos vásár. Komárromban f. hó 24 én, hétfőn lesz
az országos állat- és kirakodó
vásár. Az 1941. évben az állat
vásárok Komárom jobbparti ál
latvásártéren, mig a kirakodó
vásárok Komárom balparti (Kos
suth tér) tartatnak meg.

A Kisalföldi Mezőgazda
sági Kamara elnöki tanács

ülése. A városunkban székelő
Kisalföldi Mezőgazdasági
Ka
mara most tartotta elnöki ta
nácsülését, amelyen Rdzgha Ká
roly m. kir. kormányfőtanácsos,
kamarai elnök elnökölt. Az egyes
tárgyanyag előadói dr. Sztrázsik
Andor kormányfőtanácsos, ka
mara igazgató, dr. Fridecky Ákos
kamarai tanácsos és dr. 7ornóczi Herbert kamarai titkár vol
tak. Az elnöki tanács foglalko
zott az ártéri birtokosok terhei
nek csökkentésével, a hizómarha
és sertések árának felemelésé
vel, a takarmányszükséglet mél
tányos megállapításának kérdé
sével, a szójabab árkiegészítésé
vel, a szerződéses magtermesz
tés hatásosabb
ellenőrzésével,
valamint a gyapjú árának kér
désével. Végül állást foglalt az
elnöki tanács a falunak olcsóbb
üzemi eszközökkel és ruházko
dási cikkekkel való ellátás kér
désében is.
Halálozások. Mélységes
gyász, nagy csapás sújtotta Fieber Alfréd az ácsi cukorgyár ny.
tisztviselőjét, jelenleg a Fiedler
gyár egyik kiváló tisztviselőjét.
Szerető hitvese Fieber Alfrédné
szül. Holtan Anna életének 58-ik
évében, rövid szenvedés után
f. hó 17-én elhunyt. Férjén kí
vül f i a : Fieber Károly és r o k o n 
sága gyászolják. Temetése 19-én
ment végbe nagy részvét mellett.
ö z v . Bóday Györgyné szül.
Simon Ilona f. hó 19-én 89 éves
korában Kisigmándon elhunyt.
Gyászolják: Erzsébet leánya, özv.
Bóday Dénesné menye, Teréz,
Zoltán, Irén unokái.
T a n i t ó i kinevezések. Az
esztergommegyei főegyházmegyei
hatóság Kutsera Ödönt a komá
romszentpéteri, Tóth Juliannát a
dunamocsi r. kat. elemi népis
kolához helyettes tanítóvá k i 
nevezte.

A Gyár utcaiak panasza.

Az útburkolási tervezetből —
melyet közöltünk — a Gyár utca
kimaradt, pedig ez az utca vá
rosunk egyik legrégibb, legsű
rűbben lakott, igen népes utcája,
ahol állandóan élínk a személy
és teheráru forgalom. A helyzet
ma az, hogy a legkisebb csapa
dékos időjárás esetén az utca
egy sártengerré válik, ahol gya
log alig lehet, a kocsiúton pedig
egyenesen lehetetlen a közleke
dés. Ebben az utcában kerül k i oszlásra a vasúti alkalmazottak
tüzelőanyag
járandósága,
ott
van városunk egyik nagy sörraktára, mely egy nagy teher
autóval és három igásfogattal
dolgozik. Az utcában van sok
iparengedélyes, köztük egy nagy
pékség, szikvizgyár, több ven
déglő, fíiszerüzlet, ezeknek a
forgalmát bénítja meg a tartha
tatlan állapot. Mint értesülünk,
most kérvénnyel fordultak á vá
ros közgyűléséhez, hogy utcájuk
első helyen legyen kiépítve. A
jogos és méltányos kérés — re
méljük — meghallgatásra talál.

1 űzharcosok figyelmébe!

Az Országos Frontharcos Szö
vetségnek Magyar
Tűzharcos
Szövetséggé történt átszervezése
és az uj alapszabályok értelmé
ben az eddig használt szövetségi
jelvények átcserélése céljából a
komáromi Tűzharcos Főcsoport
tagjait
felülvizsgálatra kéri a

JL^oldal.
Kossuth tér 7 szám alatt beren
dezett hivatalos helységben. H i 
vatalos órák szerdán és szom
baton d . u. 16—19
óráig. Az
átigazolást és jelvénycserét már
cius hó 31-ig be kell fejezni,
tehát minden tűzharcos igyekez
zen mielőbb a felhívásnak eleget
tenni.
Gutenberg-bál. Ma este a
Tromler-sitiWö nagytermében meg
tartandó jótekonycéiu műsoros
Gutenberg-bálon
résztvevő kö
zönséget felkérjük, hogy helyei
ket pontosan toglalják el, mivel
a nivós műsor pontosan negyed
10 órakor megkezdődik és egyes
számok alatt a terembe lépni
nem lehet. Ugy az Egyetértés
Munkásdalárda, mint a budapesti
énekművész előadandó műsor
számai méltán
sorakoznak a
többi kitűnő előadók számaihoz.
Pályázat népdalok gyűj
tésére. Az Egyesült Keresztény
Nemzeti Liga Felvidéki Osztálya
pályázatot hirdet husz eredeti,
csallóközi vagy kisalföldi magyar
népdal gyűjtésére. A pályamüvet
a dalok szövegével, lekottázott
dallamával és a gyűjtés helyével,
a gyűjtő nevének feltüntetése
nélkül, jelligés levél kíséretében
legkésőbb 1941. évi augusztus
hó 31-ig kell Sendlein J á n o s , a
Liga komáromi fiókja főtitkárá
nak cimére (Komárom, Szent
András-u. 6.) beküldeni. A pá
lyázathoz mellékelt lepecsételt,
jelligés
levélnek
tartalmaznia
kell a pályázó pontos nevét,
foglalkozását és pontos cimét.
A beküldött
pályamüveket a
Liga-osztály által kiküldött bí
ráló bizottság vizsgálja felül és
a legjobbnak itélt
pályázatot
250 ; engö pályadíjjal, az utána
következőt pedig 100 pengő pá
lyadíjjal jutalmazza. A jutalma
zott pályaművek kiadási joga az
Egyesült Keresztény
Nemzeti
Liga Felvidéki Osztályát illeti
meg.
Árverés. A m. kir. rendőr
ség komáromi kapitányság f. évi
március hó 24-én d . u . fél 5
órakor a kapitányság épületében
(Mussolini u. 32. sz. földszint 3.
-íjtó) különféle lőfegyvereket f o g
árverésen értékesíteni. Lőfegyvert
csak az vásárolhat, aki szabály
szerű vásárlási engedélyt tud
felmutatni. Az árverés alá eső
lőfegyverek hivatalos órák alatt
a kapitányság épületében I . emeiet 14 sz. ajtó tekinthetők meg.
Uj pártiroda. A Magyar
Megújulás Pártja, mely MÉP
elégedetlenéiből vitéz Imrédy és
vitéz Jaross vezetésével a közel
múltban alakult, pártirodát nyi
tott Komáromban, Vármegye-u.
9, sz. alatt s párttagok felvéte
lére, valamint hivatalos ügyek
ben való eljárásra s egyszers
mind ügyes-bajos dolgok elin
tézésére mindennap, vasárnap k i 
vételével a feleknek készséggel
áll rendelkezésére reggel 9 órá
tól délután 1 óráig.

A volt MÁV alkalmazot

tak figyelmébe! Felhivjuk azo
kat a volt MÁV alkalmazottakat,
akik igényt tartanak alkalmaz
tatásukra, de eddig igazolásra
behiva nem voltak, hogy most
haladéktalanul jelentkezzenek a
MÁV állomás segédhivatalában
megfelelő nyomtatványért, töltsék
azt ki és terjesszék be. — Ez a
felhívás vidékre is vonatkozik.

Uj Komárommegyei Hírlap.
Nemzetvédelmi

kereszt.

Magyarország Főméltóságu K o r 
mányzója „Nemzetvédelmi Ke
reszt" elnevezésű kitüntetést ala
pított azok részére, akik akár a
magyarországi
kommunizmus
súlyos megpróbáltatásainak ide
jében, akár a hazánktól elszakí
tott és utóbb a Szent Koroná
hoz visszatért
területeken az
idegen megszállás nehéz évei
alatt törhetetlen magyar hittel
küzdöttek a hazánkat megcson
kító és a magyar nemzet gyen
gítésére törekvő erőkkei szemben
s a magyarság, a Magyarország
fenmaradása érdekében életüket
kockáztatva önfeláldozó maga
tartást tanusitoítak. Mindazok,
akik a Nemzetvédelmi Kereszt
elnyerésére igényt
tarthatnak,
jelentkezési űrlapot levelezőla
pon az Országos Nemzetvé
delmi Bizottság Felvidéki Cso
portjánál, Budapest V I I . Rákó
czi-ut 42. I I . eni. vagy a megyei
vitézi székkapitányságoknál igé
nyeljenek
M i t nyújt a „Hangya"
társ- és t a g s z ö v e t k e z e t e i v e l a

szövetkezeti tagnak és

alkal

mazottainak címmel ismertető
füzetet adott k i a „Hangya",
melyben beszámol a kisemberek
érdekében végzett munkájáról. A
füzet bevezető része kiemeli a
szövetkezeti tőkeelhelyezés elő
nyeit, miáltal a kisemberek nem
csak saját vállalatukat erősítik,
hanem pénzük kedvező kamatú
zását is biztosítják, amihez még
a vásárlási visszatérítés is járul.
A füzet adatai beszedés bizony
ságai a Hangya keresztény szel
lemben végzett munkájának, amely a nehéz viszonyok ellenére
is tervszerűen halad előre.
Ebzárlat. A város terüle
tén f. hó 11-től f. évi május 12ig bezárólag 90 napig ebzárlatot
rendelt el a város vezetősége.

Ne csak olvassa, hanem ter
jessze is az
Uj Komárommegyei Hirlapot
Kérje mindenfitt lapunkat!

T U R U L
FILMSZÍNHÁZ
Komárom, Kun Miklós-u.
Telefon 470.

11.

Február 22-én, szombaton
4, l|47 és lí29 órakor,
Február 23-án, vasárnap
2, 415, l[47 és 1129 órakor
Február 24, 25 és 26-án
hétfőn, kedden és szerdán

i|47 és 1,29-kor

Az évad legjobb magyar

Fűszer és

filmje

Bálok.

Komárom tlíjf. szab. kir. város
adóhivatala.

Carnevat herceg dicső ural
kodását hirdette a farsang mos
tani szombatja is, ami bő alkal
mat nyújtott a szórakozásra a
városban és megyeszerte egyfor
mán. M i n t értesültünk a vidéken
is sikerrel zajlottak le a mulat
ságok, ezekről részletes tudósí
tást nem adhatunk, mert — saj
nos — nern tudtunk ott meg
jelenni.

A KFC (Újváros) álarcos

bál.

F. hó 15-én tartotta a KFC
— felszerelésének javára — a
hagyományos farsangi jelmez cstélyét az ipartestület termeiben.
Az estélyen a sport lelkes barátai
támogatói teljes számban jelen
tek meg. A közel 90 főnyi jel
mezes egytől egyik szép és öt
letes volt, igy erkölcsi és anyagi
tekintetben is sikerült. Katona
Rudi zenekara muzsikája mellett
reggeli záróráig tartott a tánc a
farsang e legsikerültebb mulat
ságán.

Cigánybál.
A „ C o r s o " bálját irigyel
ték meg az északi oldalon. Ez
úttal Fátyol M i s i és jónevü ze
nekara vállalta a redezői tiszt
séget becsülettel, nagy agilitás
sal. A „Turul" szálló nagyterme
zsúfolásig megtelt ez alkalom
mal is szép közönséggel. Fátyol
Misi zenekara kitett magáért. A
komáromi cigánybál jó hirét
csak öregbítette a rendezőség
figyelme.

SPORT.
Levente ökölvívóink si
kerrel szerepeltek Tatabányán

A komáromi leventék újonc ököl
vívó csapata első nyilvános sze
replését Tatabányán tartotta, ahol
a több versenyt már abszolvált
tatabányai leventékkel mérkőzött.
Both András főhadnagy,
Bódis
András hadnagy és Doma Ervin
szakosztályvezető kisérték el a
csapatot, amely dicsőséget szer
zett a komáromi leventéknek. A
mérkőzés 8 : 8 arányban eldöntetlenül
végződött,
jólehet a
döntőbíró három igazságos pont
tól fosztotta meg a komáromi
versenyzőket. Ferenczy, Egyházy
és Visky arattak pompás győ
zelmeket, mig Holderik és Pet
rák eldöntetlenül mérkőztek. A
verseny után a MÁK kaszinó
különtermében vendégelték meg
a komáromi levente ökölvívókat.
A visszavágó mérkőzés március
lö-án lesz Komáromban, amely
— reméljük — leventéink fölé
nyes győzelmével fog végződni,
már csak azért is, mert komlett
csapattal vehetik fel a küzdelmet.

547:1941. szám.
Tárgy: Adóbefizetésre felhívás.

Hirdetmény.
Felhívom az összes adófizető
polgárokat, hogy ugy a mult évi adó
hátralékukat, mint a folyó első adóuegyedre már esedékessé vált adótar
tozásukat a városi adóhivatalnál hala
déktalanul fizessék be, mert ellenkező
esetben minden hátralékossal szemben
sztmélyi válogatás nélkül azonnali ár
verés lesz folyamatba téve, ami pedig
tetemes költséggel jár.
Komárom, 1941. február hó 19.
(P. lí.)

Dr. Bélteky
v. tanácsnok,
adóhivatali főnök.

4111941. vh. szám
Árverési hirdetmény.
Ezen árverés kitűzésének alap
ját képező végrehajtás közbenjöttei
lett foganatosítva
Közhírré teszem, hogy a komáromujvárosi kir. járásbíróság Pk. 2322;
1939. sz. végzése folytán dr. Kőváry
József komáromi ügyvéd által képviselt
dr. Frank-Kiss Jenő végrehajtató javára
egy végrehajtást szenvedett ellen 687 P.
30 fillér tőke és jár. erejéig elrendelt
kielégítési végrehajtás folyamán lefog
lalt és 3356 P-re becsült ingóságokra
az árverés elrendeltetvén, annak a ko
rábbi és felülfoglaltatók követelése ere
jéig is, ha kielégítési joguk még fennáll
végrehajtást
szenvedőnél
bzenden
leendő megtartására határidőül

1941. évi fernár hó 25-én d. e. 10
óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le
foglalt gabona, ökör, ló, sertések, gé
pek stb. és egyéb ingóságokat a
legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés
mellett, szükség esetén becsértéken
alul is, de legalább a becsérték 2;3-ért
elfogom árverezni
Akik a fenti tngóságok vételárá
ból a végrehajtó követelését megelőző
kielégittetéshez jogot tartanak elsőbb
ségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig nálam írásban vagy szóval
bejelenhetik.
Komáromujvóros, 1941 január 24.
(P. H.)
B o r s i t z k y László
kir. bir. végrehajtó.

Háztulajdonosok
figyelmébe!
A belügyminiszter által elrendelt
9. sz. melléklet a 380.000J1941.
B. M . sz. rendelet értelmében a

lakók betüsoros adatait nyil-

vántartókőnyv, melynek veze
tése minden háztulajdonosra kö
telező, k a p h a t ó :

Czike

Pál

és

Társai

könyvkereskedésében
Komárom, Mussolini-ttt 23.
Telefon 461.

Eladó
Komáromujváros, Petőfi Sándor utcá
ban, a Hősök-tere közelében autóbusz
megállótól 1 perc

egy 200 Q - e s házhely.
a legkiválóbb magyar művészek
szereplésével.
Kiegészítés : Arcok és álarcok.
Szombaton és csütörtökön a 4
órai, vasárnap a 2 órai előadás
olcsó helyárral 20-70 fillérig.
Febr. 27-én, csütörtökön csak
egy napon 4, 1147 és l|29 órakor

Egyszer vagyunk fiatalok
remek szórakoztató f i l m .
Magyar- és Fox világhiradó.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, akik fe
lejthetetlen
nevelőapám

Déli fekvésű, családi ház építésére
igen alkalmas.
Cím a kiadóhivatalban.

Mészáros Gyula
nyűg. igazgató-tanító

Felelős kiadó :

temetésén
megjelentek,
részvétüknek
koszorúk
küldésével, vagy más uton
kifejezést adtak, hálás kö
szönetet mondok.

CZIKE IMRE.

Komárom, 1941. február hó.

Dózsa Lászlóné.

Nyomatott Hacker Dezső
könyvnyomdájában

Komárom,

Mussolini-ut 23.
Felelős vezető: Hacker Dezső.

