
ELŐFIZETÉSI ÁR 
Egész évre 8 P. j Negyedévre 2 P. 
Félévre 4 P. | Egyes szám ára 20 fül. 

Megjelenik minden szombaton. 

Felelős szerkesztő: 

PATHÓ GYULA 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussol ini-ul 23. Telefon 451. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

A kormányzó 
az árvízkárosultakért. 

Horthy Miklós, Magyar
ország kormányzója kedden 
este a következő legfelsőbb 
kéziratot intézte gróf Teleki 
Pál miniszterelnökhöz: 

Kedves Gróf Teleki! 
Ismét árvíz sújtotta az 

ország területének tekintélyes 
részét. Tetézték ezt a csa
pást a szokatlanul csapadé
kos időjárás következtében 
jelentkező belvizek. A leg
nagyobb pusztulás képét 
mutató országrészek felett 
tett repülőutamon magam is 
meggyőződtem róla, hogy 
ezrek váltak hajléktalanokká, 
házaik összeomlottak, állat
állományuk elpusztult, fel
szerelésük odaveszett. 

A világpolitikai esemé
nyekkel kapcsolatban az or
szág egyetemes társadalmá
nak az utóbbi két év folya
mán óriási áldozatokat kel 
lett hoznia Hazánk fennma
radása és jövőjének biztosí
tása érdekében. A tavalyi 
árvíz idején azonban a nem
zet megmutatta azt is, hogy 
ilyen súlyos megpróbáltatá
sok közepette fokozottabban 
összetart, minden magyar 
baját és szerencsétlenségét a 
maga ügyének tekinti és va
lamennyi tagja testvéri sze
retettel siet egymás megse
gítésére. 

Az árviz által sújtottak 
között ez alkalommal is kü
lönösen nagy számmal van
nak olyanok, akik szűkös 
viszonyok között élnek és 
nehéz munkával küzdenek a 
megélhetésért. Ezek a mező
gazdaságra nézve oly sze
rencsétlenül alakult elmúlt 
esztendő után, az idén még 
sokkal kevésbbé vannak ab
ban a helyzetben, hogy az 
elvesztett javakat a maguk 
erejéből pótolhassák. 

A magyar királyi hon
védség, a polgári hatóságok 
és az árvíztől sújtott vidékek 
lakossága példát adó önfel
áldozással siettek a bajba
jutottak megsegítésére és a 
pusztító elemmel heteken ke
resztül folytatott hősies küz
delemben mentették azt, amit 
még menteni lehetett. Meg 
vagyok győződve arról, hogy 
a nemes példa által serkentve, 
az állam mellett a társada
lom is ki akarja venni a 
maga részét a segítés mun
kájából. Bármilyen keveset 
is, de adjon mindenki. 

A haladéktalanul meg
indítandó gyűjtés intézésével 
ezennel megbízom és felké
rem, hogy az árvízkárosul
taknak állami és társadalmi 
uton való megsegítésére a 
szükséges intézkedéseket te
gye meg. 

Gróf Teleki Pál miniszterelnök felhívása a magyar 
társadalomhoz. 

Magyarország főméltó-
ságu kormányzója a fenti 
legfelsőbb kéziratot méltóz
tatott hozzám intézni. A leg

magasabb helyről jött felhí
vás értelmében, azzal a ké
réssel fordulok a magyar 
társadalom minden egyes 

tagjához, hogy bármilyen 
csekély adománnyal is, de 
tehetségéhez mérten min
denki siessen bajbajutott 
honfitársai megsegítésére. 

Az adományok befizet-
hetők a magyar királyi posta
takarékpénztárnál „Az árvíz
károsultakért" elnevezés alatt 
nyitott 150.700 számú csekk
számlára. 

Bizton remélem és hi

szem, hogy mindenki szíve
sen hozza meg áldozatát 
azoknak az érdekében, akik 
az árvizveszedelem követ
keztében úgyszólván min
den anyagi javukat elveszí
tették. 

* 
A Magyar Távirati Iroda 

jelenti, hogy a Kormányzó Ur 
Őfőméltósága az árvízkárosultak 
részére 2000 pengőt adományo
zott. 

M á r c i u s 9-én, v a s á r n a p 
MÉP. nagy v á l a s z t m á n y i 

ü lés K o m á r o m b a n . 
— Zsindely Ferenc dr. miniszterelnökségi államtitkár, or
szággyűlési képviselő, — az Országos Központ magas-
állásu kiküldöttei, — vármegyénk felsőházi tagjai és — 
országgyűlési képviselőink — a vármegyei nagyválaszt

mányi értekezleten. 

A Magyar Élet Pártja a mai 
idők nagy eseményeinek megfe
lelően csendes, céltudatos párt
életet él, a legkisebb községre 
is kiterjedő szervezetében folyik 
a nemzetépítő munka. A MÉP. 
országos vezére és vezetősége 
az ország valamennyi vármegyé
jében és törvényhatóságában 
folytatja a megkezdett munkát, 
sorozatosan nagyválasztmányi 
üléseket tart, amely üléseken a 
Párt országos vezérei és vezetői 
részletes tájékoztatót adnak Or
szágunk kül- és belpolitikai kér
déseiről. 

Vármegyénk és törvényha
tóságunk nagyválasztmányának 
a gróf Csáky István külügymi
niszter elhalálozása miatt elma
radt ülését f. évi március hó 9. 
napján délelőtt fél 11 órakor tart
ják meg vármegyénk székhelyén 
Komáromban, a Kultúrpalotában. 
A vármegye nagyválasztmányi 
ülésén megjelenik dr. Zsindely 
Ferenc miniszterelnökségi állam
titkár, megjelennek az Országos 
Központ kiküldöttei, nemkülön

ben vármegyénk területén lévő 
felsőházi tagok : Ghyczy Elemér 
és Leöke Károly és az ország
gyűlési képviselőink : Király J ó 
zsef. Pataky (Tribolt) László, 
Szabó Gusztáv és Szabó Gyula. 

A nagy érdeklődéssel várt 
komáromi vármegyei nagyvá
lasztmányi ülés bizonyára jelen-1 

tős esemény lesz Országunk és 
vármegyénk polit ikai életének an
nál is inkább, mivel az elmaradt 
ülésre a szervezeteink vezető
ségei teljes létszámban jelent
keztek. 

A nagyválasztmányi ülés 
után közös ebéd lesz a Tromlcr' 
féle Központi szálloda külön ter
mében, melyen megjelennek a 
vármegye, város és községek p o 
lit ikai és egyéb vezetőségei. 

A téritek ára 2.50 pengő; 
Az ebédre való jelentkezéseket f. 
évi március hó 5. napjáig kéri 
bejelenteni a MÉP. központi vár
megyei titkárság, szóval, Írásban 
vagy telefonon a központi párt
irodában (Komárom, Deák Fe
renc u. 3. sz. Telefon 48.) 

Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron. 

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

V á s á r o l j u n k 

H A N G Y A Szövetkezet 
Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk I I 



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

XXXII. 

Olt hagytuk abba, hogy a 
két Zsilinszky élénk eszmecse
rébe bocsátkozott a szlovák és a 
tót fogalmak különbözősége te
kintetében. Zsilinszky István uram 
meg merte reszkírozni a tót meg
jelölés fölvetését, de ő is csak 
halkan, súgva merészelte ezt a 
szót a száján kiejteni, mert ez a 
szó a megszállás husz esztendeje 
alatt indexre tétetett. Nem is 
tudnám megmondani, mi lett 
volna a büntetése a vakmerőnek, 
k i a respublika területén bárhol, 
bármikor, szóban vagy Írásban 
magyarul tótnak merte volna 
hivni a szlovákot. Annakelőtte 
évszázadokon keresztül ami vagy 
aki szlovák volt tótul, az tót volt 
magyarul. Nem volt ebben semmi 
sértő, semmi bántó vagy kisseb-
bitő tendencia, egyszerűen ide
gen nyelven való megjelölés, le
fordítás kérdése volt az egész. 

És mégis : a fiatal, büsz
keségében túltengő sovén állam
hatalom egyszerűen nem tűrte, 
hogy magyarul is ne a „szlovák" 
elnevezés használtassék m i n d 
annak megjelölésére, ami tót. 

A német elég büszke náció
ként ismeretes: de soha esze 
ágában sem volt megsértődni 
azon,hogy magyarul nem deutsch-
ot, hanem németet mondunk ; a 
francia is nyugodtan hívhatja őket 
allemand-oknak még most, a 
megszállás idején is. . . 

Az angol teljes bizalommal 
Írhatja a franciát french-nek (hogy 
pláne hogyan ejti k i , azt itt ne 
is firtassuk), — a francia-angol 
szövetség bizony nem ezen bo
rult föl. 

A magyart is tetszés sze
rint mondhatja a német Ungar-
nak, a francia hongrois-nak, az 
angol hungarian-nek, az orosz 
venger-nek. Nemzeti büszkesé
günk nem talál ezen semmi k i 
vetni valót. S ő t ! Bizonyos ran
got, nemzetközi elismertséget, a 
világ nyelvforgalmában bizonyos 
jelentőséget jelent az, ha az 

egyes nemzetek saját szókin
csükben külön megjelölésre ér
demesítenek bennünket. (A zulu-
kaffereket a világ minden nyel
vén egyöntetűen bizony csak 
zulukaffereknek hívják.) 

Az olasz nagy barátunk, 
de a barátság fejében nem kéri 
egy szóval sem tőlünk, hogy az 
olasz elnevezést cseréljük föl 
legalább a nemzeti megjelölé
sükkel szinonim talján szóval. 

Csak a tót, helyesebben a 
csehszlovák hivatalos köröknek 
derogált a magyarnyelvű, meg
gyökeresedett tót elnevezés hasz
nálata. Annyira és odáig fajult 
ez, hogy még a csonka hazában 
is könyvekben, hírlapokban, h i 
vatalos Írásokban kezdett kikü
szöbölődni a régi magyar meg
jelölés és kezdtünk áttérni a 
„szlovák" névre. 

Miért ? 
Az égvilágon nincs és nem 

is volt rá semmi elfogadható 
ok. Hacsak az nem, amit sze
gény jó Zsilinszky István uram 
akart nagy titokban a maga f i 
nom megkülönböztetésével a cseh 
fináncnak mondani, hogy tudni 
i l l ik a tót, az inkább magyar
barát szlovák, mig a szlovák 
nem éppen magyarbarát tót. A 
fönti nemes igyekezetében pedig, 
azt hiszem, édes mindnyájan 
magyarok, nyugodtan követ
hetjük és támogathatjuk Z s i 
linszky István uramat, nagyobb 
hasznunkra válván nekünk is, 
de a „szlovákoknak" is a szom
szédi, megértő magyar-tót ösz-
szefogás. (Csak éppen a csehet 
hagyjuk k i belőle.) 

Hogy pedig mindez már 
poli t ika ? 

Lehet. De megbízható, k i 
próbált, jó pol i t ika. A Zsilinszky 
István uram politikája, mely 
— vagy ezer esztendeje állván 
és megállván — mindenesetre 
időállóbbnak is bizonyult, mint 
a benesi csehszlovák pol i t ika. 

Tomanóczy József dr. 

A pénzügyi bizottság javaslata: 
82 % legyen az 1941. évi pótadó. 

L ő w y b ú t o r á r u h á z G y ő r 

G r . T i s z a I s t v á n - t é r 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

A Hivatásszervezet 

Komáromban is kiépíti 

az Értelmiségi Tagozatát 
Városunkban most szerve

ződik a hivatásrendiség zászló
vivője, a Magyar Szociális Nép
mozgalom. Korunk társadalmi 
és szociális problémáit felölelő 
s a legszélesebb rétegeink kö
rében is népszerűvé vált tö
mörülésnek egyik leghivatottabb 
szerve a Hivatásszervezet, amely 
eddig a kézierővel, a nehéz testi 
munkával foglalkozó magyar tár
sadalmat gyűjtötte egy táborba. 
Azonban a Hitásszervezetbe tö
mörült munkástábornak szük
sége van az értelmiség támoga
tására, irányítására és vezeté
sére is. Az értelmiség segítsége 
eredményezheti a szociális igaz
ságok megvalósítását, amit olyan 
nagyon szeretünk hangoztatni. 
Oda kell tehát törekednünk, 
hogy az értelmiség szellemi több
letét adja át azoknak a magyar 
testvéreknek, akik erre rászo
rultak. Az értelmiségnek a f i z i 
kai munkás mellé kell állania, 
egyesült erővel kell a hivatás
rendi gazdasági rendszer kiépí
tésén dolgozni, a családi mun
kabér helyes megállapításáért 
harcolni, egységes társadalmi 
munkával, megújhodó lelkesség-
gel kell fizikai és szellemi mun
kásnak adni áldozatot hozni az 
igazi magyar jövő biztosítására. 

A Magyar Szociális Nép
mozgalom nagy célkitűzéseinek 
tudatában hozzáfogott a szerve
zési munkához, hogy Komárom
ban is kiépitse az „Értelmiségi 
Tagozat"-át. Nem nagy dobbal, 
de biztos kézzel kezdte az apos
tol kodás, hogy a hivatásrendi gaz
dasági rendszer megismerése, 
népszerűsítése terén, az érdekvé
delem helyes kiépítése céljából, 
a jövedelmek és javak igazsá
gos elosztása kérdésében, a csa
ládvédem biztosítása stb. ak
tuális problémák tárgyában kül
detését elvégezze. A Hivatásszer
vezet Értelmiségi Tagozata ko
máromi csoportjának kiépítése 
áll ma az érdeklődés közép
pontjában. 

Mint értesülünk, a Hivatás-
szesvezet Értelmiségi Tagozata 
március első felében bont zász
lót Komáromban. 

Mindazoknak, akik mély 
gyászunkban fájdalmun
kat együttérzésükkel eny
híteni szívesek voltak, 
hálás köszönetet mon
dunk. 

Igó család. 

Komárom thj . szab. kir . vá
ros pénzügyi bizottsága Alapy 
Gáspár m. kir . kormányfőtaná
csos polgármester elnöklésével 
február 21-én, pénteken d. u . 5 
órakor — mint jelentettük — 
55 közgyűlésre kerülő pénzügyi 
természetű ügydarab letárgyalása 
céljából ülést tartott. Ezen köz
gyűlést előkészítő pénzügyi b i 
zottsági ülésen került a sor a 
költségvetés tárgyalására is, me
lyet a bizottság elfogadásra aján
lott a közgyűlésnek több módo
sítás eszközlésével. A változá

sokkal a szükséglet lényegesen 
több lesz, a fedezet pedig csök
ken, miáltal a pótadó sem ma
radhat a polgármester által ja
vasolt 72 százalék, hanem eset
leg 82 százalék, sőt lehet, hogy 
ennél több is lesz. 

A pénzügyi bizottság a 
tisztviselő illetmények és nyug
dijak rendezése cimén 4796 P. 
emelést javasol, a vitézi székház 
építésére 2500 P. hozzájárulást, 
városi adóhivatal helyiség bér
letére 2700 P, főgimnázium, Le
gényegyesületrészére évi 200 P, 

gőzfürdő felszerelésére 1700 P, 
iskolánkivüli népmüvelés költ
ségeire 1000 P, vizmű kibővíté
sére 115.000 P összeget javasolt 
előirányozni. A vízműnél a szük
séglet tulajdonképen csak 23.000 
pengő, miután 92.000 pengő 
fedezettel rendelkezik a vimü 
alap, a hiányt pedig 2 
éves törlesztéssel kölcsönből kí
vánja fedezni. Az anyagdrágaság 
miatt a vízdíjak emelését is e l 
fogadásra ajánlja a gyűlés. A 
vízdíjak a tervezet szerint a für
dőszoba után 2 pengővel, lakó
szoba után 1 P-vel emelkedne. 

Jelentette polgármesterünk, 
hogy a kultuszkormány Szent 
István emiéképet festet és aján
dékoz Komáromnak 7000 P ér
tékben. Kiköti azonban, hogy 
ugyanezen összeg erejéig egy 
szoborművet tartozik a város 
létesíteni. Minthogy a városnak 
a Komárom (Újváros) polgárai
nak közadakozásából 14.000 P, 
áil hasonló célra rendelkezésre, 
a szobormű előállítási költsége 
ujabb terhelést nem jelent azért a 
kultuszminiszternek készséggel 
ajánlhat fel a város 8000 pengő 
üüi>zeget, a hídfeljárónál felál
lítandó felszabadulási emlékmű 
céljaira azun kérelemmel, hogy 
annak elkészítésével helybeli 
szobrászművész bizassék meg. 
Magáévá teszi a bizottság a p o l 
gármester további javaslatát, 
hogy az emlékmű alap fennma
radó 6000 P. összegéből 4 em
léktábla állitassék f e l : a) a vá
rosháza falába a világháború 
hősi halottainak nevét feltüntetve, 
b) a Szent Benedek-rend nagy
jainak hirdetésére, c) Mátyás 
király komáromi látogatása meg
örökítésére és d) a világháború
ban résztvett Komáromban állo
másozott katonai alakulatok em
lékezetére. 

A póstaigazgatás által elő
irt postai díjátalány összegének 
emeléséhez nem járul hozzá a 
bizottság. 1860 P-rőI 4560 P-re 
emelt díjátalányt indokolatlanul 
magasnak találván javasolja, hogy 
3 hónapon át pontos számítást 
végezzen a tényleges portó szük
ségletről s ennek eredménye 
alapján hozzon határozatot a tö-
vényhatóság. Egyben elrendelni 
kívánja a bizottság, hogy a ma
gánfelek érdekébe folytatott leve
lezés nem élvezhet portómentes
séget, a felek a portódijat fizetni 
tartoznak. 

Elfogadta a pénzügyi b i 
zottság a pártklub és dr . Kun 
Árpád indítványait csekély kivé
tellel. Az indítványok közül az 
előző számainkban már közöl
teken kívül leglényegesebb a 
pártklub azon előterjesztése, 
hogy minden 22 éven alul i tiszt
viselő minimális fizelése havi 80 
pengő, a 22 évet betöltött, vagy 
érettségizettek fizetése havi 100, 
családosoké pedig havi 120 P-nél 
kevesebb nem lehet. Az árvaházi 
ellátmányi összegét a napi élel
mezési dijat 150 P-re kérik az 
indiványozók felemelni. 

Megelégedéssel vette tudo
másul a bizottság a polgármes
ter bejelentését, mely szerint a 
vármegyénél hosszú tárgyalás 
után sikerült az uladó végleges 
elszámolását megejteni s ennek 
következtében 36656 P utadO 
részesedésüket a vármegyétől k i 
eszközölni. 

Több kisebb ügy letárgya
lása után a pénzügyi bizottság 
ülése fél 9 órakor ért véget. 



1941. március 1. Uj Kornárommegyei Hirlap. J . oldaí. 

Március 2-án, vasárnap 
iktatják püspöki székébe 

br. Apor Vilmos megyéspüspököt. 
Mint ismeretes, dr. báró 

altorjai Apor Vilmos, Győr egy
házmegye megyéspüspöke már
cius 1-én, szombaton délután 3 
órakor érkezik székvárosába a 
budapesti gyorsvonattal. Győr
ben a vasút állomáson fogadó
bizottság várja és Polniczky L i 
pót főispán üdvözli ünnepélye
sen. Győrt megelőzőleg, már út
közben is népes küldöttség fo
gadja az uj főpásztort. Értesü
lésünk szerint a megyéspüspököt 
a tatai állomáson az egyperces 
tartózkodási idő alatt a tatai egy
házközség vezetői és hivei élén 
Gyirmóth Gyula szentszéki plébá
nos üdvözli. Komáromban a 14 
óra 30 perckor érkező gyorsvo
nathoz az újvárosi egyházközség 
vezetősége is kivonul a hivek 
nagyszámú kíséretével Surányi 
Ferenc apát esperes-blébános és 
Alapy Gáspár m. kir. kormány
főtanácsos, polgármesterrel az 
élén. Pár szóval Alapy Gáspár 
m . k ir . kormányfőtanácsos, p o l 
gármester, az egyházközség v i 
lági elnöke üdvözli az uj püs
pököt. 

Árviz veszedelem 
mindenfelé. 

Szöny-Mocsa-Kisigmánd vad vizei 
Komáromot fenyegetik. — Tó a 
Kocs-Nagyigmánd közötti ország
úton. — Belvizek a Csallóközben. 

Az ország közvéleménye 
megdöbbenve figyeli azt az em
berfeletti hősies küzdelmet, me
lyet az emberi erő viv a féke
vesztett vízáradattal szemben. 
Akinek szive van, akiben ma
gyar sziv dobban, az remegve 
érez együtt a Duna és a Tisza 
menti lakossággal, akiknek a 
földjét elöntötte a pusztítva ro 
hanó árviz, házát döntötte szét 
a zúgva hömpölygő sebes víz-
folyam, jószágot, vagyont, javat 
tett tönkre, semmisített meg az 
elemi vész s tett hajléktalanná, 
nincstelenné magyar testvéreket. 

De nem csak az országban 
szerte szét, hanem szűkebb ha
zánkban, városunkban, a megyé
ben is felbecsülhetetlen és kiszá
míthatatlan károkat okozott ed
dig is az áradás. Most, amikor 
takarékoskodni kell mindennel, 
amikor k i van számitva minden 
ember részére a kenyér adag, 
jön a kíméletlen, a pusztító ár és 
elviszi, elsodorja, tönkre teszi azt 
a keveset, ami az élethez okvet
len szükséges lenne. 

Komárom-Kisszöny lakos
ságának vasárnapra virradó reg-

felre szörnyű éjszakát hozott a 
zőny-Mocsa községek határá

ból feltörő vadvíz. Komárom déli 
határa valóságos tengerré vált s a 
vizáradat a határban házakat, 
gazdasági épületeket mosott el, 
döntött össze. A hatalmas víz
tömeg oly óriási erővel közele
dett a város déli széléhez, hogy 
az ott huzodó római sáncot, az 
úgynevezett lóvasut töltését is 
átvágta s a felszabadult viz a 
lengyár telep földjeit, a Konkoly-

Harangzugás, fellobogózott 
város fogadja a megyéspüspököt. 
Első utja Győr utcáin valóságos 
diadalmenet lesz, amint a foga
dóküldöttség kíséretében a szé
kesegyházba vonul . Itt az egy
házi fogadás keretében első tő-
pásztori áldását adja híveire. A 
templomi fogadás után körmene-
tileg vonul át a Püspökvárba, 
ahol kevés idő múlva kezdetét 
veszik a tisztelgések. 

Március 2-án, vasárnap fél 
10 órakor kezdődik a székfogla
lási fényes ünnepség. A helyeket 
negyed 10 óráig kell a székes
egyházban elfoglalni. A beikta
táson nagyobb küldöttséggel kép
viselteti magát a kormány, az 
egyházmegyék, székeskáptalanok, 
Komárom vármegye, Komárom 
thj . szab. kir . város, a Komárom-
újvárosi és a többi Komárom
megyei egyházközségek, melyek 
Győr egyházmegyéhez tartoznak, 
az egyházmegye papsága, taní
tósága, helyi hatóságok egyesü
letek, ország és környékbeli elő
kelőségek. 

féle ingatlanokat s a kisszönyi 
kocsi, gyalogutakat árasztotta el, 
majd a szabad lovardát egé
szen elöntve tovább hömpölygött 
az iparvágány mellett a Temető 
kertet és a Temető utcát veszé
lyeztetve. Csak a környékbeli la
kósok önfeláldozó munkája s a 
város műszaki beavatkozása 
tudta egyenlőre a közvetlen na
gyobb veszedelmet elhárítani. — 
A Vágduna partja mentén, a 
Kisér-soron s mind rémesebben 
fenyeget a belvizek fokozatos 
feltörése, kiöntései. 

Szend és Kocs közötti földúl 
ma már járhatatlan, Nagyigmand-
tól Kocs felé a kövesút egy ter
jedelmes, most támadt hatalmas 
tóban tűnik el. Ács határában, a 
község uj negyedében hizakat 
döntött össze a vizár. Ászár 
községben is napról-napra na
gyobbodik a belvíz, a házak 
egymásután omlanak össze. A 
gesztesi és tatai járások közsé
geiben egymás után jelentenek 
vízkárokat. 

A belvizek első helyen a 
Csallóközben öntötték el földe
ket. A kitűnően tetmő kisalfödi 
aranykalászos róna egy-egy ha
talmas tenger. A vizveszedelem 
ellen küzd örsujfalu, Aranyos, 
Guta, Negyed, Csicsó síb. Csal
lóköz községei ép ugy, mint 
Csilizköz árviz károsult lakos
sága. A mérhetetlen károk nehéz 
helyzet elé állítja megyei ható
ságainkat, akik a legnagyobb 
igyekezettel dolgoznak s mindent 
elkövetnek a veszedelem csök
kentésére. 

A vizöntés ellen csak gyö
keres munkával lehet az árvé-
delmet megoldani. Nem pillanat
nyi beavatkozással, segélynyúj
tásokkal kell a bajt orvosolni, 
hanem tervszerű folyószabályo
zással, vízlevezetők kiépítésével. 
Ott, ahol most már évről-évre 
óriási károkat okoz a vizöntés, 
sörgősen meg kell oldani a sza

bályozást. Csak örülni tudunk 
az ármentesítés államosításának, 
mert csak így tudjuk elképzelni 
a bajnak gyökeres orvoslását s 
ennek erdekeben a határozott 
és gyors intézkedések fogana
tosítását. 

HÍREK. 
Az uj győri püspök fel

szentelése. Nagy, fényes, orszá
gos ünnepség színhelye volt hét
főn Békés megye székhelye Gyula 
város. Itt szentelték fel báró 
Apor Vilmos, Győr egyházmegye 
püspökét abban az ősi plébánia 
templomban, ahol a mély le lk i 
életet élő uj főpásztor 23 éven 
keresztül végezte a lelkipásztori 
teendőket. A püspökszentelés ősi 
szertartását dr . Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprímás Glattfelder 
Gyula csanádi és Czapik Gyula 
veszprémi megyéspüspökök köz
reműködésével végezte. A püs-
pökszentelési ünnepségen Komá
romból Alapy Gáspár m. k ir . 
kormányfőtanácsos, polgármester 
vett részt. A püspökszentelési 
szertartás megkezdésével egy
idejűleg február 24-én d. e. 10 
órakor a győri egyházmegye 
összes harangjai megszólaltak 
s fél órán át hirdették az egy
házmegye nagy örömét. 

Főpásztor! szózat felol
vasása. Vasárnap, március 2-án, 
kerül felolvasásra dr . báró Apor 
Vilmos győri püspök főpásztori 
székfoglalója alkalmából híveihez 
intézendő első főpásztori szózata 
az újvárosi ptébánia templomban. 

Áthelyezés. Schlickné Bor
dás Ilona tanárnő nyugdíjba vo
nulásával megüresedett helyre, a 
vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Mihályiné Molnár Mária ta
nárnőt, Zselizről a komáromi 
áll. polg. f i u - és leányiskolához 
helyezte át. 

XII. Pius pápa koroná
zásának évfordulója alkalmá
ból március 2-án vasárnap fél
tizenegykor ünnepi szentmise 
lesz az újvárosi Jézus Szive 
templomban, a szentmise végén 
a Te üeum, a pápai és nemzeti 
himnuszt éneklik. 

Eredményes képviselői 
fogadónap Komáromban. Ki
rály József esperes, országgyű
lési képviselő február 24-én, 
hétfőn a Magyar Élet Pártja h i 
vatalos helyiségében (Komárom 
Deák Ferene-u. 3. sz.) képvi
selői panasznapot tartolt, mely 
alkalommal igen sokan keresték 
fel ügyes-bajos dolgaikkal. A 
megjelentek különösen a cseh 
telepes birtokok és a zsidóbir
tokok keresztülvitelét kérték az 
országgyüléssi képviselőnktől, 
mivel az ideiglenes bérbeadások 
folytán a földek megmunkálása 
és termeltetése nem pótolható 
hiányokat szenved, A képviselő
nél a nyugdijasok küldöttsége 
is megjelent a csehek által esz
közölt fizetés levonások elinté
zése céljából. Képviselőnk a jövő 
héten Budapesten tartózkodik és 
a kellő interveniálásokat meg
teszi. 

Nagyböjti kulturdélután. 
A Kat. Kör március 2-án, vasár
nap délután félőt órakor saját 
helyiségében műsoros kulturdél-
utánt rendez. Előadást tart Marosi 
István tanító. Közreműködik az 
Egyházi Vegyeskar Poór István 
egyházi karnagy vezényletével és 
Keszi Jenő szavalattal. Belépődíj 
nincs, tetszésszerinti adományt a 
rendezés kiadásaira köszönettel 
fogad a rendezőség. 

Fogorvosok közgyűlése 
Komáromban. A Magyar Fog
orvosok Országos Egyesülete 
Ffelsődunántúli Fiókja dr. Kováts 
Gyula fogorvos elnökletével már
cius hó 2-án, — határozatkép
telenség esetén március hó 9 en 
— Komáromban, a Központi 
szálló külön termében d. e. 10 
órai kezdettel közgyűlést tart. 

Közgyűlés. A Komárom és 
Vidéke Ipartestület f. évi március 
hó 9-én d. u. 3 órakor tartja 
székháza nagytermében évi ren
des közgyűlését. 

Halálozás. Özv. K. Péntek 
Józsefné szül. Rddi Julianna feb
ruár 20-án, Ácson életének 84. 
évében elhunyt. 

Országos vásár. F. hó 3-
án lesz Szőny községben az 
állat- és kirakodó vásár meg
tartva. 

Két kis gyermek tragikus halála. 
Február hó 25-én, kedden 

megrendítő családi dráma szín
helye volt Erzsébet szigetünk. 
A kedves, gyümölcsös kertekben 
bővelkedő szigetünk felső végén 
a járókelők megdöbbenve vették 
észre, kedden délfelé, hogy az 
egyik lakóházból, az ajtó és ab
lak nyilasokon át hatalmas füst 
tör elő. A szivattyútelepről azon
nal telefonáltak tűzoltókért, ren
dőrökért és mentőkért, hogy a 
bajt megállapítsák. A gyors be
avatkozókat borzalmas látvány 
döbbentette meg. A ház lakó
szoba sürü füstjében halva talál
tak két kisgyermeket, a 3 éves 
Kósa Palikát és a 2 éves Kósa 
Juliskát. Mindkettőjüket a füst 
ölte meg. Azonkívül a szobában 
találtak egy a füsttől kimúlt ház
őrző kutyát is, az ágy alatt el
terülve szőre erősen pörkölődve, 
leégetve. A hivatalos vizsgálat 
már csak a halált állapította meg 
s kinyomozta, hogy a két sze

rencsétien áldozat Kósa Gizella 
gyermekei, kik édes álmukat alud
ták a magános házba zárva, m i 
alatt édesanyjuk — mint rende
sen — munkában volt elfoglalva. 
A két ártatlan lélek halálát a sürü 
füst okozta fulladás idézte elő, 
de hogy minek következtében 
keletkezett a tüz, azt kideríteni 
még nem lehetett. A feltevés az, 
hogy a kályhából kipattanó pa
rázs az ott alvó kutya szőrében 
akadhatott meg, az égési sebek
ben szenvedő állat kínjában az 
ágy alá menekülhetett s ott a 
parázstól az ágynemű foghatott 
tüzet, amitől a halált okozó nagy 
füst keletkezett. A vizsgálat meg
indult. A két kisdedet csütörtö
kön nagy részvét mellett temet
ték el. 

MÉP központi t i tkár f o 
g a d ó n a p j a i . A MÉP vezetősége 
ezulon is értesíti párttagjait, 
hogy dr. Szőke Bálint Lajoü 
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központi vármegye* titkár m i n 
den héten szerdán és csütörtö
kön Komáromban, a központi 
pártirodában (Deák Ferenc-u. 
3. sz.) panasznapot tart, mikor 
is a hozzáfordulóknak minden 
kérdésben rendelkezésére áll. A 
vármegyénk járásainak járási 
szervező titkárai fogadónapjait 
jövő számunkban közöljük. 

A gyárutcaiak küldött
sége polgármesterünknél. Csü
törtökön délelőtt a gyárutcai la
kosok küldöttsége kereste fel 
polgármesterünket és felhivta a 
figyelmét a Gyár-utcában fennálló 
lehetetlen állapotokra. Az úttest 
egy sár, a járdaszéleken a nyelő 
aknák sárral vannak tele s emiatt a 
csatorna nem használható. Na
gyon kérték polgármesterünket, 
hogy a Gyár-utca kiépitése ér
dekében kövessen el mindent. 
Polgármesterünk csütörtökön 
délután helyszint szemlét tartott 
a Gyár utcában és biztosította 
a gyárutcaiakat a legmesszebb
menő jóindulatáról, de azt is 
kijelentette, hogy szó sem 
lehet arról, hogy a Gyár-utca 
épüljön k i elsőnek. Kilátásba 
helyezte, hogy egy, esetleg két 
átjárót építtet a Gyár utcában és 
a nagy kátyúkat kaviccsal fe l 
tölteti. 

Mikes Károly nyugalom
ban. Negyven esztendei szolgá
lat után február havában nyuga
lomba vonult Mikes Károly, a 
komáromi m. kir . pénzügyigaz
gatóság irodaigazgatója. Nem 
csupán fölöttes hatáságainak, de 
a nagyközönségnek is teljes elis
merése kiséri távozását, mert a 
kiváló tisztviselő ügybuzgó, kö
rültekintő, szolgálatkész maga
tartásával mindenki megbecsü
lését bőségesen kiérdemelte. 

Vörös Kereszt helyi cso
port alakul Komáromban. 
Hosszas, gondos előkészítő mun
ka után szombaton, március hó 
1-én délután 5 órakor a Kato
likus Legényegylet nagytermében 
Vörös Kereszt alakuló közgyű
lést tart Komáromban. Az ala
kuló közgyűlést műsor előzi meg, 
majd utána az érdeklődés köz
pontjában álló tárgysorsjáték hú
zását ejtik meg. A Vöröskereszt 
komáromi szervezkedésével tár
sadalmi erőink összefogását, ér
ték és erő egyesülését látjuk a 
gyakorlati életben megvalósulni. 

Szülői értekezlet. A köz
ségi elemi iskola Szülői Egye
sülete február hó 27-én, csütör
tökön délután 5 órakor a köz
ségi elemi iskolában összejöve
telt tartott, melyen Vánkay László 
igazgató „A család és a gyer
mek" cimen mondott értékes, ta
nulságos előadást. Bartha Magda 
I I I . A. o. t. szavalt, Sörös Krisz
tina tanitónő vezetésével I I . A 
és B leányosztály kánon éneket 
adott elő s végül vetített képe
ket mutattak be. 

A MÉP. központi vár
megyei titkár a Miniszterel
nöknél. Február hó 14-én, gr. 
Teleki Pál miniszterelnök kihal l 
gatáson fogadta a Magyar Élet 
Pártja központi vármegyei titká
rait. Dr . Szőke Bálint Lajos köz
ponti vármegyei titkárunk, vár
megyénk és városunk polit ikai 
életéről, a közellátási viszonyok
ról s az árvízzel kapcsolatos ta
lajvíz okozta károkról tett jelen
tést országunk miniszterelnöké
nek. 

Kitüntetett gyárigazgató. 
X I I . Pius pápa vitéz Sághy A n 
tal lábatlant cementgyári igazga
tónak, példás és fáradhatatlan 
közéleti munkásságának elisme
réséül, a Nagy Szent Gergely 
lovagkeresztjét adományozta. Az 
ünnepélyes átadás február 23-án, 
vasárnap volt Radocsay László 
dr. igazságügyminiszter jelenlé
tében a kitüntetett gyárigazgató 
által épített és modernül beren
dezett óvoda helyiségében. 

A K l a p k a Polgár i Lövész 
Egyesület közgyűlése . A ko
máromi Klapka Lövész Egyesü
let ezévben megkezdi működé
sét városunkban, amelyet eddig 
a lőtér hiánya miatt nem tudott 
megkezdeni. Vasárnap, március 
2-án, d . e. 10 órakor lesz a 
közgyűlés a Városháza nagyter
mében, amelyen kiegészítik a 
tisztikart, megállapítják a mun
katervet és több indítvány felett 
döntenek. A közgyűlés előtt fél 
órával a választmány tart ülést. 

Rendkívül forgalmas volt 
az országosvásár, A hétfői or
szágos állat- és kirakodóvásár 
igen nagy forgalmat hozott. Fel
hajtottak 1374 állatot, amelyek 
közül gazdát cserélt 477, tehát 
több mint egyharmada. Régen 
nem volt ilyen nagyforgalmi vá
sár Komáromban. Az állat árak 
általában nagy hullámzásnak v o l 
tak kitéve. A jármos ökör és a 
ló ára emelkedett, viszont a ser
tésárak csökkentek. A kirakodó 
vásár is igen nagy érdeklődésnek 
örvendett. Több mint negyven 
községből jöttek árusok. A vá
sártér kettős elhelyezése azonban 
hátrányt jelentett, mert az állat-
vásártérhez közelebb kell, hogy 
legyen a kirakodóvásár helye. 

Szabadegyetemi előadás 
Komáromban. A Jókai Egyesü
let kulturmunkája során a tél 
folyamán szabadegyetemi elő
adásokat rendez székházában. 
Február hó 22-én szombaton 
előadási sorozata keretében Féja 
Tibor , a SzMKE lévai körzeti 
titkára tartott nagyon értékes 
előadást „A parasztság megszer
vezése" cimen. A tartalmas, szép 
előadást a közönség nagy tet
széssel fogadta. Kár, hogy a 
rendező egyesület jó előre, na
gyobb propagandát nem csinál 
az előadásoknak, hogy a nép 
szélesebb rétege is tudomást 
szerezhetne időben a szabad
egyetem előadásairól. Bizonyára 
nagyobb érdeklődés, erkölcsi 
siker lehetne a fáradozás jutalma. 

Közrádió adomány ifjú
sági egyesületeknek. A Vár
megyei Népművelési Bizottság 
felterjesztésére a V. K. Minisz
ter Szöny község kat. legény
egyesületét és leánykörét nép
művelési közrádióval látta el. 

Ismeretterjesztés Bóko
don. Bókod község szokásos 
népművelési előadását február 
5-én tartotta. Az előadás közép
pontjában az édesanya, mint a 
legfőbb nevelő szerepelt. A többi 
műsorszám sok ismeretet nyúj
tott a közönségnek. Az előadást 
vetitettképes, ismeretterjesztő fel
olvasás zárta be. A bokodi nép
művelési előadások megszerve
zője vitéz Paiaky Sándor tanító, 
népművelési gondnok, aki szor
galmas és lelkiismeretes mun
kájával Bókod községet nép
művelés szempontjábál az elsők 
közé emelte. 

B á l o k . 
A farsang utolsó hetében 

megrendezett táncestek, tea-esték, 
baráti összejövetelek nem merí
tették ki a táncolni vágyó fiatal
ságot, a bálozni, a szórakozni 
vágyó éjszakázókat, mert min
den mulatság, összejövetel kitű
nően sikerült. A farsangvégi bá
lok, lársasösszejövetelek a siker 
jegyében zajlottak le. Részletes 
tudósítást — sajnos — nem állt 
módunkban minden eseményről 
leadni csak néhány feljegyzést 
adhatunk közre. 

Gutenberg bál. 
Derék nyomdászaink ugyan

csak Kilettek magukért Komá
romban. A betű feltalálójának 
Gutenberg Jánosnak 500 éves 
évfordulója emlékezésére nivós, 
műsoros táncestélyt rendeztek, 
szombaton este a Központi Szálló 
szépen feldíszített termében. Az 
estet az Egyetértés Munkásda-
lárda vezette be. Krausz Mór 
karnagy vezényletével a Hiszek
egyet énekelték el , majd több 
igen hatásos énekszámot adott 
elő. A Gutenberg emlékbeszédet 
Hasz Alfréd budapesti nyomdász 
mondotta el . A mulatságon ott 
láttuk Komáromi irodalomi szel
lemi életének vezetőit, irányitóit 
szép számban, a megbecsülés 
jeléül a sajtó munkásainak. Az 
est minden tekintetben jól s i 
került. 

A Fiedler gyár tűzoltóinak estje. 
Szombaton este zajlott le a 

Fiedler lengyár tűzoltóinak tánc
estje az ipartestület nagyterme
mében, A báltermet zsúfolásig 
megtöltő közönség kitűnően m u 
latott, a jó zenére egész a reg
geli órákig táncoltak a párok. 

Húshagyókedden. 
Több egyesület családias 

összejövetelt tartott. így a Le
gényegylet, az Iparos Kör, a Ref, 
Nőegylet és a 12-esek házibálja 
illetve teaestje zárta be szép 
eredménnyel és kedves emlékek
kel a farsangi szezont. 

Használt szoba
bútort veszek. 

Cim a kiadóban. 

Főzőtanfo lyam! záróvizsga . 
A szomódi helyi népművelési b i 
zottság a szomódi leányok és f i 
atal asszonyok főzési tudásának 
és háztartási ismereteik gyarapí
tására egymásután két háztartási 
és főzőtanfolyamot rendezett 4-4 
hetes időtartalommal. A záró
ünnepélyen megjelent Lőke Ká
roly ref. esperes, felsőházi tag, 
Gróbics Henrich rk . esperes, dr. 
Mihály Géza főszolgabíró, Wie-
senbacher József törvh. népmű
velési titkár, állami iskolafel
ügyelő, vitéz Deák János köz
ségi főjegyző és 80 hozzátartozó 
és érdeklődő. A szomódi lányok 
nagy hozzáértéssel tettek tanú
ságot a háztartás és főzés gya
korlati és elméleti részeiből. 

Ne csak olvassa, hanem t e r 
jessze is az 

U j K o m á r o m m e g y e i Hírlapot 
Kér j e mindenütt l a p u n k a t ! 

Március 1-én, szombaton 
3|44, i|47 és l|29 órakor, 
Március 2-án, vasárnap 

1122, 3|44, 1)47 és i|29 órakor 
Március 3-án, hétfőn 

l!47 és l ;29-kor 

Két f i lm egy műsorban 

Műkedvelő cowboy 
és egy hatalmas dzsungel f i l m 

Z A N Z I B Á R 

Március 4, 5 és 6-án, kedden, 
szerdán és csütörtökön m i n d 
három nap 3|44, Ü47 és i|29 -kor 

Művészi élmény 

Manderiey ház asszonya 
Híradó kiegészítés. 

Szombaton a 3|44 órai, vasárnap 
a 1122 órai előadás olcsó hely

árral 20-70 fillérig. 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komárommegvei Hite lbank Rt-nál 
Komárom, Baross-u. 7. sz. 

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

megállótól 1 perc 

egy 200 • es házhely . 
Déli fekvésű, családi ház építésére 

igen alkalmas. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Háztulajdonosok 
figyelmébe! 
A belügyminiszter által elrendelt 
9. sz. melléklet a 380.000|1941. 
B. M . sz. rendelet értelmében a 
l akók betűsoros a d a t a i t n y i l -
vántar tókőnyv, melynek veze
tése minden háztulajdonosra kö

telező, kapható: 

Czike Pál és Társai 
könyvkereskedésében 

Komárom, Mussol ini -ut 23. 
Telefon 461. 

ü-g O H Á Észak-Komá-L i i a i l U romban, Mes
ter u . 26. sz. alatti lakóház, szép 
beltelekkel. 

Felelős kiadé : 

CZIKE I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 

Felelős vezető: Hacker Dezső. 

T U R U L 
F I L M S Z Í N H Á Z 
K o m á r o m , Kun Miklós-u. I I . 

Telefon 470. 


