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PATHÓ GYULA 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 481. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

A magyarság sorsa az 
ifjúságon múlik. De az ifjú
ságnak hinnie kell a nemzet 
jövőjében, a magyarságban. 
Ennek a hitnek azonban mé
lyen gyökerező meggyőző
désnek kell lennie, mert csak 
a meggyőződés erejével és 
szilárdságával lehet megma
radni a helyes uton. Nem 
kell a hit és meggyőződés 
képébe öltözött fanatizmus, 
mert mögötte legtöbbször 
hiu magabizás, vak és konok 
csökönyösség lappang. A ma
gyar ember nyíltságával nem 
fér össze az elvakult fana
tizmus. Ez az igen találó 
megállapítás az ifjúság mel
lett az egész magyar életnek 
is szól. 

Rámutatott a miniszter
elnök arra, hogy az ifjúság 
egyik legfontosabb szerepe a 
nemzet életében a szolgálat. 
Szolgálatot, önzetlen lelkes 
munkát vár a nemzet az i f 
júságtól a közösségért, ame
lyet mindig becsülettel, hű
séggel, de önérzetesen kell 
szolgálnunk. Az ifjúság má
sik fontos szerepének és 
feladatának jelölte meg azt, 
hogy legyen a nemzeti egy
ség kovásza és teremtse 
meg a társadalmi ellentétek 
kiegyenlítődését. 

Nagy, szép és magasz
tos szerep betöltését várja 
a miniszterelnök a fiatalság
tól és rajta keresztül az 
egész nemzettől, hogy a 
háború okozta nehézségeken 
túljussunk. Rendületlenül h i 
szi is, hogy minden bajon 
és veszélyen át segit ben
nünket a nemzet ereje és 
az ifjúság szárnyaló lendü
lete. Hogy ez igy legyen, 
Zrínyi Miklós szavaival aján

lotta az ifjúságnak a fárad
hatatlan szorgalmaíossá-
got, az unalomnélküli v i 
gyázást, a kész gyorsaságot 
és a gyors készséget, ame
lyek egyben megmaradásunk 
alapjai is. 

Ha az ifjúság megfo

gadja Bárdossy László m i 
niszterelnök tanácsait és az 
ő elgondolásai szetint cse
lekszik, akkor be tudja töl
teni a nemzet életében ré
szére kijelölt szerepet és 
nagy lépéssel viszi előre a 
magyar ügyet. 

A kormányzóhelyettest ünnepelte 
Komárom város közgyűlése. 

Komárom thj. szab. k ir . 
város törvényhatótága március 
4-én, szerdán délután tartotta 
tavaszi rendes közgyűlését vitéz 
Nagy Nándor főispán elnöklésével. 

Elnöki megnyitójában ne-
mesveretü beszédben emlékezett 
meg vitéz Nagy Nándor főispán 
a nagyfontosságú történelmi ese
ményről, hogy a magyar tör
vényhozó testület kormányzóhe
lyettest választott ezelőtt két 
héttel. A magyar nemzet — 
mondotta mély hatású beszédé
ben főispánunk — hálás elisme
réssel, hódoló tisztelettel csök
kenteni kivánta az államfőjének 
gondjait, a főhatalom gyakorlá
sának zavartalanságát, folytonos
ságát biztosítandó kormányzó
helyettesi intézményt törvényre 
emelte s kormányzóhelyettessé 
vitéz nagybányai Horthy Istvánt 
egyhangúlag választotta meg. 
Komárom thj . város közönsége 
nevében a Kormányzóhelyettes 
Urat teljes bizalom, hódolat és 
ragaszkodása nyilvánításával tá
viratban üdvözölte. 

A bejelentést ünnepélyes 
hangulatban, nagy érdeklődéssel 
fogadta és hosszantartó éljenzés-
sel ünnepelte a kormányzóhelyet
tes őfőméltóságát. 

A közgyűlés elhatározta, 
hogy feliratban kéri a Komárom
ban székelő két járásbíróság 
egyesítését és az igy felszabaduló 
komáromujvárosi bírósági épü
letet felajánlja a létesítendő le
ányközépiskola elhelyezése cél
jaira. 

A bencésszékház közhelyi-

ségéuek világítására megállapí
tott átalányt az áramár emelése 
szerint 22.3 százalékra felemelte. 
Dr. D'Elia Ferenc városi áílat-
ortost a VI I . f. o.-ba előléptette, 
dr. D'Elia Ferenc és Mórocz 
Sándor állatorvos évi munkaáta-
lányát 800, illetve 600 pengőben, 
évi fuvardíj átalányukat pedig 
1200, i l letve 900 P ben állapí
totta meg. 

A közgyűlés a tiszti ügyészi 
állást főügyészi állása, Keresztes 
Samu kisegítő szolga állását I I . 
o. altiszti állássá szervezte át. 
Berkes Ferenc volt városi bog
nár kegydiját 360 pengőről 540 
P.-re emelte az O T I járandósá
gok levonásával. 

Elhatározta a közgyűlés, 
hogy a városi közellátás zavar
talan működésének biztosítása 
100 000 pengő közellátási alapot 
létesít, amely összegből teljes 
felhatalmazással utalhat a p o l 
gármester összegeket a közellá
tási vásárlások eszközlései ese
tén. A káplántartás összegét a 
személy szerint 120 pengőben, 
a káplánok fizetését havi 100 
pengőre, a Szent András temp-
iom sekrestyése és harangozója 
fizetését havi 30 pengőben álla
pította meg. A Szent András 
róm. kat. egyházközségnek egy 
tanítói állás után, a jobbparti ref. 
egyházközségnek egy óvónői ál
lás után a nyugdíjjárulék erejéig 
a segélyt a Mailáth rk. fiúiskola 
V I I I . tanterme után fűtés cimen 
116 P segélyt szavazott meg A 
községi polgári fiúiskolánál ' é 
tanári állás végleges szervezésé 

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 
vásárlást visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk I 

Az ifjúság szerepe. 
Ritkán szoktunk orszá

gos vonatkozású események
kel a szükreszabottterjedeltr-ü 
lapunk hasábjain foglalkozni, 
mert ugy gondol juk, hogy a-
zokról a napisajtó részletes 
közléseiből és fejtegetései
ből kedves olvasóink elég 
tájékozódást szereznek. Né
hány sorban most mégis 
megemlékezünk vezércik
künkben Bárdossy László 
miniszterelnök a Soli Deo 
Glória Szövetség Darányi 
Kálmán Deák-Házának ün
nepi estjén a magyar értel-
miségü ifjúság hivatásáról 
elhangzott beszédéről, mert 
olyan mély értelmű volt an
nak minden mondata és az 
ifjúságon keresztül annyira 
a nemzethez szólt, annyira 
kiöntötte egész lelkét a m i 
niszterelnök a nemzet előtt, 
hogy annak hallatára, vagy 
olvasására méltán eshetik 
gondolkodóba minden elmél
kedni tudó és akaró ember. 

Arról beszélt a minisz
terelnök, hogy milyen hiva
tást vállaló ifjúságnak lehet 
épitő szerepe a nemzet éle
tében. Az ifjúság — m o n 
dotta — csak addig igazán 
az egész nemzeté, amig egyet
len pillanatra sem szakad 
k i az örök magyar sorskö
zöségből. A fiatalságnak szen
vedélyesen kell szeretnie 
mindent, ami magyar, mert 
a nemzet életében csak an
nak a nemzedéknek lehet 
épitő szerepe, amely önzet
lenül szereti a véréből való 
vért, a szellemi és f izikai 
munkást és mindenkit , aki a 
a nemzet ügyét szolgálja. 



í 

Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. T i s z a István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

kimondta, a községi népiskolá
nak három kisegítő tanerő alkal
maztatását 1942. augusztus 31-ig 
meghosszabbította. 

A város 1939. és 1940. évi 
zárószámadásait, valamint a köz
úti alap 1939. és 1940. evi zár
számadásait elfogadta a köz
gyűlés. 

A tisztviselők fizetésének 
és családipótlékának felemelését, 
valamint a városnak a I I . lak
bérosztályba történt besorolása 
folytán a tisztviselők lakbérét a 
kormányrendeletnek megfelelő-
leg rendezte, ellenben a pótil-
letmény és külön munkaátalány 
megállapítása tárgyában Gyalo-
kay Kálmán, dr. Kállay Endre, 
Kollúnyi Miklós, Kristóf/ Sán
dor, Sulacslk Lajos, SurányiFeronc 
Szijj'Ferenc tagokból álló külön b i 
zottságot küldött ki a közgyűlés. 

A városok belterületi i n 
gatlanforgalom hatályosabb el
lenőrzése tárgyában Csongrád 
vármegye átirata értelmében fel
irattal fordul Komárom törvény
hatósága a kormányzathoz. 

Végül az adófelszólamló 
bizottságba dr. Prónay Aladárt, 
a csatorna becslési bizottságba 
Csizy Istvánt és Gyalókay Kál
mánt választották be. 

Előadás 
a káromkodásról. 

A Káromkodás elleni moz
galom során a Komáromi Kato
likus Akció jól sikerült mozgalmi 
napot rende/.eU március 1-én. 
A napon délelölt a Katolikus 
Akció nagytanácsa ütést tartott, 
délután pedig engesztelő szent-
ségimádás volt majd a Kat. Le
gényegyletben műsoros előadást 
rendeztek a katolikus társadalmi 
szervek. 

Az akciós tanácsülésen dr. 
Lestár István prépostp:ébános 
ismertette a káromkodás elleni 
mozgalom nagyszerű visszhang
ját majd pedig a komáromi 
Szent András plébánia területén 
elért eredményeket vázolta. 

Délután 3 órakor a Szent 
András templomban lélekemelő 
ájtatosság volt. Délután 5 órakor 
a Kat. Legényegylet nagytermét 
megtöltő közönség előtt szép 
műsoros előadás zajlott le. 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komárommegyoi Hitelbank Rt-nál 
Komárom, Baross-u. 7. sz. 

Nagynevű politikusaink nyilatkoznak vasárnap 

a MÉP nagyválasztmány ülésen Komáromban. 

A Magyar Élet Pártja Ko
márom vármegye és Komárom 
szab. kir. város pártszervezeté
nek nagyválasztmánya 1942. évi 
március hó 8án, vasárnap dél
előtt 11 órakor Komáromban, a 
Kultúrpalota nagytermében nagy
választmányi ülést tart. A nagy
választmányi ülés értekezletének 
tárgyát képezik : a párt általá
nos helyzete, az ország kűl- és 
belpolitikai viszonyai a legújabb 
eseményekkel kapcsolatosan, ál
talános szervezési kérdések és a 
vármegyei párttitkárság jelentése. 

A nagyválasztmányi ülésen 
résztvesznek és felszólalnak ; 
vitéz Lukács Béla arszágos párt
elnök, dr. Zsindely Ferenc ál
lamtitkár, országgyűlési képvi
selő, Papp Sándor kormányfő
tanácsos, országos pártigazgató, 

az Országos Központ magas-
állásu politikai kiküldöttei, Ki
rály József, Pataky László, 
Szabé Gusztáv és Szabó Gyula 
országgyűlési képviselők. 

A nagyválasztmányi ülés 
után (kb. 2 órakor) a Tromler-
féle „Központi" vendéglő kü
löntermében, a Koncz Lajos féle 
..Aranyhordó" vendéglőben és a 
Bangha-féle „Fácán" vendéglő
ben közös ebéd lesz. Egy terí
ték ára : 2 5 0 pengő. Az ebéden 
való megjelenést szóbelileg, Írás
ban vagy telefonon a Magyar 
Élet Pártja központi pártirodá
jában (Komárom, Deák Ferenc-
utca 3. szám, telefon 48.) leg
később március hó 5. napjáig a 
központi vármegyei titkárnál be
jelentendő. 

Horthy István kormányzóhelyettest 
megható szeretettel köszönti a magyar nép. 

Két hét mult el a kor
mányzóhelyettes választás óta, 
d« vitéz nagybányai Horthy Ist
ván kormányzóhelyettes ur napi 
postája még mindig egyre nö
vekszik, ezrével kapja az ország 
minden részéből az üdvözlő tá
viratokat, leveleket, tüzeknek az 
üdvözléseknek a hangjából a 
a magyarság legszélesebb réte
geinek őszinte öröme csendül ki 
és gyakran megkapó közvetlen-
lenséggel és egyszerűséggel nyi
latkozik meg bennük a dolgozó 
kisembereknek, az élet sok v i 
szontagságát átélt egyszerű öre
geknek, és a lelkes magyar ifjú
ságnak a kormányzó és kor
mányzóhelyetteshez való ragasz
kodása. 

Komárom thj. szab. kir . 
város közönségének hódoló üd
vözletét — mit lapunk más he
lyén hozunk — vitéz Nagy 
Nándor főispán táviratban t o l 
mácsolta a Kormányzóhelyettes 
Urnái. A vármegye bizalomtel
jes érzésvilágát ugyancsak távi
ratban fejezte ki főispánunk a 
Kormányzóhelyettes Ur előtt. 

Az elsők között rótták le 
mélységes tiszteletüket a tatabá
nyai munkásnők, a tűzharcosok 
helyi alakulatai, a hatóságok, in
tézmények, egyesületek, társa-
daltni ítörök és magánosok vá

rosunkból, vármegyénkből és 
az arszág minden részéből. So
kat mondanak a szivbemarkoló 
szavak, melyeket munkához szo
kott kézzel a tisztes öregasszo
nyok, a kiszolgált katonák, a 
gyárak, a bányák robotosai, a 
földmunkások, a kisgazdák, a 
kisiparosok, az iskolák fiataljai 
küldtek a Kormányzóhelyettes 
Úrhoz, hogy kormányzóhelyet-
tessá történt megválasztása a l 
kalmából üdvözöljék. A tábori 
posta is szüntelenül hozza a 
keleti arcvonalon küzdő honvé-
deink sok alakulatától a legény
ség meleghangú hódolatteljes 
üdvözletét. 

Ki győzné megemlíteni és 
felsorolni azt a halomszámra 
érkező leveleket, amelyek a sziv 
melegségét hirdetik s nem lehet 
megindultság nélkül olvasni. A 
sokezer levél tanúbizonysága, 
hogy miként érez és gondolko
dik nemcsak Komárom városban 
és Komárom vármegyében, ha
nem széles e hazában minden 
rendű és rangú körben és a ha
tárokon messze tul is a magyar 
nép s tanulságtétel, hogy mily 
hűséggel, ragaszkodással hódo
lattal és szerelettel viseltetik a 
Kormányzó Ur és a most meg
választott Kormányzóhelyettes Ur 
iránt. 

Városrendezésről, iskolaépítésről t á r g y a l t 

a v á r o s i kisgyűlés . 
Komárom thj. szab. kir. 

város törvényhatósági kisgyülése 
a február 26-án határozatképte
lenség miatt elmaradt rendes 
ülését március hó 4-én, szerdán 
déiután 4 órakor tartotta meg 
vitéz Nagy Nándor főispán el
nök lésével. 

A kisgyűlés először a köz
gyűlés hatáskörébe tartozó ügye
ket készítette elő. A tárgyalásra 
került ügyekről részletes tudó
sítást lapunk más oldalán, a 
közgyűlési tudósitásbanadjuk. 

Saját hatáskörében 21 ügy
ben hozott határozatot az ülés. 
Hozzájárulását adta Hetény és 
Madár községek vásártartási jog 

engedélyezéséhez, jogalap hiá
nyában napirendre tert a vizmü-
telepi gépészek, Doma Ervin és 
Juhász Károly városi kertész 
kérelme felett, elrendelte a vág-
dunai vámház lebontását, a városi 
vizmü alap terhére 100 P segélyt 
juttat a hadiárvák felsegélyezé
sére, Szarka Jánosnénak takarüás 
fejében természetbeni lakást en
gedélyezett, a kegyurasági köz
gyűlés javaslatára a Szent Rozá
lia templom sekrestyési fizetésére 
az 1942. évre 180 P-t szavazott 
meg, az EMKE támogatására évi 
50 P. rendelt folyósítani, Balogh 
Sándor tanitó, irányító törzs-
köriyvvezctönek évi 150 P. tisz 

MAUTNER -mag! 
teletdiját 450 P-re emelte fel, a 
Szociális Testvérek Társaságával 
megújítani rendelte a Hefler-
Szilárd-féle fiuárvaház gondo
zására vonatkozó szerződést évi 
14000 P összeg erejéig, a köz
ségi iskoláknál alkalmazott ta
nárok, tanítók családtagjai után 
járó arcképes igazolványok térí
tési dijának utalványozását vál
lalta. 

Kimondotta a kisgyűlés, 
hogy a Zámori utcában csator
nát épit, a Bene városrészben 
szükség lakásokat létesít, a Szent 
János utcát és a Temetősort 
rendezi, 160.000 P költség kere
tében előkészíti a benei négy 
tantermes állami iskola építke
zését s a tervek elkészítésével 
megbízza Brsczky Béla tervező 
és vállakozó építőmestert, felkéri 
dr. Bierbauer Virgil építészmér
nököt a városrendezési tervrész
letek elkészítésére s a munkaia
tok végzéséért 3 évre évenkint 
3000 P tiszteletdíjat állapított meg. 

A 60 éves „Magyar Rendőr" 
történelmi munka kiadásihoz 
100 P vei járult hozzá a kisgyű
lés. Megengedte, hogy néhai 
dr. Mészáros Lajos volt városi 
•rvos özvegyét a város költ
ségén temessék al. Felhsfalma-
zást adott a polgármesternek, 
hogy 2000 P erejéig a helyőrség 
harctérre vonuló honvédéinek 
cigarettát adományozhasson, az 
igényelt összegnek társadalmi 
adakozásból vaió visszatérítési 
kötelezettséggel. 

MAUTNER-mag! 

A kék plakátok. 
A jövőhét elején az ország 

egész területén ujabb hatósági 
árjegyzéket függesztenek k i . A 
közellátási miniszter intézkedé
sére e kékszínű plakátokon mint
egy száz olyan iparcikk legma
gasabb árát tüntetik fel, amelyek 
főként a mezőgazdasági lakos
ság számára nélkülözhetetlenek. 

Emlékezetes még, hogy a 
mult év őszén a legmagasabb 
árak kiplakátirozásával fékezték 
meg az élelmiszerek drágulását. 
Valamennyi piacon, minden élel-
miszerárusitó üzletben külön pla
kátokat függesztettek k i , mintegy 
száz közszükségleti cikk legma
gasabb árának feltüntetésével. E 
plakátoknak köszönhetően, vala
mint a közönség fegyelmezettsé
gének és a magyar kereskede
lem becsületességének segítsé
gével sikerült hatályosan ellen
őrizni az árakat, üldözni a jog
talan és itlkiismeretlen árdrá
gítást. 

A közellátási miniszter harca 
a drágaság ellen folyamatos 
munka, amely most ujabb feje
zetéhez érkezik. Az árpiakátrend-
szer sikere indokolta teszi e 
rendszer további kiépítését. Ez
úttal elsősorban azoknak az ipar
cikkeknek árrögzitéséről van szó, 
amelyek a mezőgazdasági né
pesség számára nélkülözhetetle
nek. Az uj árjegyzék száz cikke 
között szerepel a csizma és ja
vításának ára, tipuscipők, mező-

MAUTNER-magt 
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gazdasági szerszámok, műtrágyák, 
növényvédőszerek, különféle vas
eszközök és zománcedények, stb. 
Egyenlőre százezer plakát kerül 
kifüggesztésre, de az árhivatal 
máris gondoskodott további pla
kátok kibocsátásáról. 

Bizonyos, hogy mezőgaz
dasági iakosságunk megnyug
vással fogadja a kékszinü pla
kátokat, amelyek segítségével 
maga ellenőrizheti a megállapi 
tott árak becsületes betartását s 
várja a többi közszükségleti cik
kek árának végleges rendezését, 
az ujabb árszabályozási plaká
tok mielőbbi kibocsátását. 

S z e r e t e t v e n d é g s é g . 
A délkomáromi ref. egyház 

ktbelében működő Leányegye
sület abból a céiból, hogy a 
harctéren küzdő honvédtestvé
reink részére szeretetcsomagokat 
küldhessen, f. évi március hó 1. 
napján, vasárnap délután 6 óra
kor az óvoda nagytermében 
szeretetvendégs^-get rendezett. A 
nemes cél iránti szeretetből a 
közönség zsúfolásig megtöltötte 
a termet. Az ünnepség a XXXV. 
zsoltár eleneklésével kezdődött, 
majd Sári Imre lelkipásztor bib
liát olvasott fel és megnyitó be
szédet mondott. Utána Sulacsik 
Lajos ny. főtanácsos vezetésével 
az egyházi vfgyeskar r A d j uj 
erőt Urunk" cimü kart énekelte 
a tőle megszokott szabatos elő
adásban. Péntek Mária leány
egyesületi tag Vargha Gyuláné 
„Meg van irva" cimü vallásos 
költeményét szavalta el nagy ha
tással. Hajósy Marika Halleluja 
énekeket énekelt behízelgő szop-
rán hangján. Áhítatot keltő elő
adása — mint mindig — most 
sem tévesztette el hatását. Ga
lambos Zoltán északkomáromi 
lelkipásztor a inai lányokról és 
asszonyokról tartott érdekfeszítő 
előadást. A i égi családi életből 
kiindulva, keményen kikelt a 
mai vallásellenes nevelés ellen 
és ostorozta azt a fiatalságot és 
azokat az anyákat, akik megfe
ledkezve az evangélium tanításá
ról, Isten utairól letérnek. Be
záró műsorszámul a vegyeskar 
„Szived békétlen és üres" cimü 
evangelizációs kar adía elő, mély 
áhítatot keltve a haligatóságban. 
Ennek eihangzása után Sári Im
rén é elnök irányítása mellett a 
leányegyesület lelkes gárdája 
teát szolgait fel. Az ünnepség 
8 órakor ért véget. 

Március 8-án, v a s á r n a p : 
Jubileumi műsoros ün
nepély Komáromban. 

A Palkovich Diákotthon 
(Diákmenza) 1942. március 8-án 
este 6 órakor Komáromban, a 
Kultúrpalotában alapításának 20 
éves évfordulója alkalmából a 
városi népművelési bizottság ke
retében „Jubileumi műsoros ün
nepélyt" rendez, melyet Pataky 
Maurusz bencés tanár, a Diák
menza igazgatója nagy gonddal 
és lelkesedéssel készít elő. 

A Z évforduló ünnepséget 
a Szent András templomban, va
sárnap d. e. 9 órakor szentmise 
vezeti be. A hálaadó istentisz
teletet Pataky Maurusz gimn. 
tanár, a „Diákmenza" igazgatója 
mondja s részt vesznek azon a 
Menza volt növendékei is. 

A nagyszabású műsoros 
est részletes műsorát mult héten 
megjelent számunkban hoztuk. 
Ezúttal kiemeljük Pataky Maurusz 
Diákmenza igazgatója emléke
zését, Kossányi József polg. isk. 
tanár köszöntőjét, Scheller Er
zsébet zongoraművész-növendék 
hangverseny számait, Pataky 
Maurusz tanár fuvola szóló já
tékát, Krizsán József zenetanár 
vezetésével a gimnáziumi zene
kar, Sendlein János énektanár 
vezetésével a gimn. énekkar és 
Weber Gyula tanár vezetésével a 
gimn. szavalókórus szereplését. 
A műsoros est iránt a Diák-
menza volt növendékei, a város 
és a vármegye társadalmi körei
ben os - ' t^. in nagy érdeklődés 
n y i l v * n u Í meg. ugy hogy jegy 
elővffelodn mar csak korlátolt 
számban ktp.háiő. 

Jegyárak : I—V. sor 3 P, 
V I — X . sor 2 P, X I — X V I I I . sor 
1 P. Jegyek elővételben az Unió
ban és este a pénztárnál vált
hatók. Felülfizetéseket a Diák
otthon javára köszönettel fogad
nak. 

Í Í Í R E K ! 
Lelkigyakorlatos napok 

az újvárosi egyházközségben. 
P. Bólé Kornél domonkosrendi 
atya vezetésével lelkigyakorlat 
van az újvárosi híveknek. Márc. 
7. és 8-án reggel 8 órakor és 
este negyed hétkor vannak szent-
beszédek a Jézus Szive temp
lomban. 

Eljegyzés. Balázs Klárit, 
dr. Balázs Jenő ügyvéd leányát 
(Tét) eljegyezte Vándor István 
Komárom. 

MÉP választmányi ülés. 
A Magyar Élet Pártja Komár om 
városi szervezete f. hó 2-án a 
Párt Dták utcai helyiségében 
választmányi ülést tartott vitéz 
Nagy Nánfor főispán elnöklésé
vel. A polit ikai helyzetet Fehér-
váry Gyula központi megyei t i t 
kár ismertette. Vitéz Nagy Nán
dor főispán indítványára „Tör
vényhatósági club" alakítását vette 
az ülés tervébe. Aktuális városi 
ügyeket tárgyaltak dr. Szijj Fe
renc m. kir. kormányfőtanácsos 
ny. polgármester, Balogh Miklós, 
Csizy István. Dosztál Nándor 
felszólalása alapján. A kérdé
sekre Alapy Gáspár polgármes
ter adott kielégítő választ. 

Köszönetnyilvánítás. Hős 
honvédeinknek küldött cigaretta 
ellenértékéhez az elmúlt héten a 
következő adományok érkeztek 
hozzám : R. K. Dalárda Keszeg-
falva : 20 P., özv. Horváth Ist-
vánné : 6 P., Vörös Béla : 5 P. 
Az adományokért hálás köszö
netet mond és további szives 
adományokat kér : Alapy Gáspár 
polgármester. 

Halálozás. Részvéttel vet
tük egy jótékony életű úriasszony 
özv. dr. Haász Márkné, néhai 
dr. Haász Márk ügyvéd neje, 
szerdán éjjel bekövetkezett el
hunytát. Haász Elza ny. polg. 
iskolai tanárnő szerető édesany
ját gyászolja. 

Győri énekkar Komárom
ban. A Győri Vagon- és Gép
gyár Egyetértés Dalköre eszter
gomi sikeres szereplés után át
utazóban március 1-én, vasár
nap délelőtt 11 órakor a Jókai 
Egyesület rendezésében a hon-
védtink javára magyaros izü 
dalversenyt adott elő nagy si
kerrel. 

Tanulmányi felügyelői lá
togatás a gimnáziumban. Pákay 
Arnold szombathelyi premontrei 
gimnáziumi igazgató, kat. tanul
mányi felügyelői látogatást végez 
március 2—11. közt a komá
romi bencés főgimnáziumban. 
Az egyes osztályokban tanul
mányi felügyelői iskolai lá
togatásai során már is a leg
nagyobb elismeréssel nyilatko
zott gimnáziumunknak tanitás és 
nevelés terén elért eredményeiről. 

Köszönetnyilvánitás. A hadi
özvegyek és hadiárvák gondo
zására az elmúlt héten a Dió
szegi Gazdasági Cukor és Szesz
gyár Rt. Magyardiószegről 30 
pengőt, Schiller Pál Komárom 
30 P-t volt szives hozzám el
juttatni, A Z adományokért ezúton 
mondok hálás köszönetet. Alapy 
Gáspár polgármester. 

Harca káromkodók ellen. 
A Komárom (újváros) Róm. Kat. 
Egyházközség Elnöksége már 
több alkalommal tartott előadást 
a káromkodás ellen. Most f. hó 
8-án, vasárnap délután 5 órakor 
a zárdaiskola nagytermében mű
soros előadás keretében rendex 
megbeszélést a káromkodás el
len. A megbeszélést Bólé Kornél 
domonkosrendi atya vezeti. Köz
reműködnek : az Egyházi Ve
gyeskar énekszámokkal, Kertész 
Erzsébet és Verbőczy Imre sza
valatokkal. Az ünnepségre a be
lépés teljesen díjtalan. 

A Hivatásszervezet értel
miségi tagozata március 6-án 
estt 8 órakor a Magyar utcai 
helyiségében fontos értekezletet 
tartott dr. Polony Béla clnöklé-
sével. Az értelmiségi tagértekez
let az általános helyzetből kifolyó 
ügyeket tárgyalta meg s fontos 
határozatot hozott. 

Halálozás. Részvéttel vet
tük özv. dr. Mészáros Lajosné 
szül. nemes Tuba Zsuzsanna 
élete 80. évében rövid szenvedés 
után f. hó 4-én bekövetkezett 
halálát. Egy régi komáromi csa
lád nemes sarja költözött vele el 
az élők sorából. Halálát szereti 
fia, Mészáros Lajos János, volt 
újságíró, valamint rokonsága 
gyászolják. Temetése f. hó 6-án 
ment végbe a református teme
tőben. 

Felülfizetések a Honvéd
esten, A Komáromi (déli) Kato
likus Kör és a kat. énekkarok 
által február 21-én és 22-én 
rendezett műsoros Honvédesten 
felülfizetni szívesek voltak : Fied-
ler József 40 P-t, báró Malco-
mes Gyuláné, dr. Zsindely Fe
renc, vitéz Nagy Nándor, Alapy 
Gáspár, dr. Appoldy Mátyás, 
dr. Kállay nndre, Rost János 
10—10 P-t, Petőcz János, B in-
dernits Sándor, dr. Pyber Kál
mán és dr. Schreiber Lajos 5-5 
P-t, Kamarás (Klucsik) Antal, 
Kálnay Lajos, Bosák Lajos, Ha
ris László 3—3 P-t, Szegedi Jó
zsef, Marosi András, Farkas Jó
zsef, Arányi Aladár, Harkay 
László és Magyar Gyula 2—2 
P-t, Kelemen 160 P-t, Hafner 
Ferenc 150 P-t, Keszi Jenő 1-10 
P-t, Beck Károly, Weisz Gyula, 
N . N. , Rüdiger István, Elekes 
János, vitéz i d . Harsányi József, 
Kovács István, Gyalókay Gyu
láné, Pusztai István, N . N . l - l 
P-t, N . N . 70 f-t , Hiszek Nán
dor 60 f-t , özv. Szeder Lászlóné, 
özv. Kovács Józsefné, N . N . 50-
50 f-t , Lőrincné 30 f - t N . N . 20 
f-t , Németh I l i 10 f - t . A nagy
lelkű adományokért ezúton is 

H A R I S N Y A 

M ű s e l y e m é s 
h e r n y ó s e l y e m 
ö s s z e s m i n ő s é g b e n . 

Kér je minden üzletben 

Vigyázzon a márkára: 

hálás köszönetet mond a Kat. 
Kör elnöksége. 

A Hivatásszervezet a had
bavonultak családjáért. A h i 
vatásszervezet célul tűzte ki a 
hadbavonullak családtagjai test
véri gondozását, ezért felhívja 
tagjait és az egész magyar ér
telmiségit, hogy akik a gondo
zásban részt kivannak venni, 
csatlakozzanak a nemes mun
kát végző Hivatásszervezethez. 
Jelentkezni lehet Budapest, V., 
Kálmán-u. 10. 

Országos Mezőgazdasági 
kiállítás és Tenyészállatvásár. 
F. hó 21-én nyilik meg Buda
pesten ez idén is a hatalmas 
méretű és nagyon látogatott 
Országos Mezőgazdasági Kiállí
tás és Tenyészállatvásár és tart 
folyó hó 29-ig. Kedvezményes 
utazásra szóló igazolványok már 
kaphatók lapunk kiadóhivatalá
ban, Czike Pál és Társai könyv
kereskedésében Komárom, Mus-
solini-ut 23. Telefon 461. 

Halálozás. Kalabusz Fe
renc 68 éves komáromi lakos 
március 4-én hosszú szenvedés 
után elhunyt. — Szalay A n d -
rásné szül. Meszlényl Mária éle
tének 66-ik évében márc. 4-én 
elhunyt. 

A gimnázium gyásza . A 
komáromi Szentbenedek-rendi 
főgimnázium egyik ifjú növen
déke i f j . Soóky Béla 17 éves 
gimn. V I . osztályú tanuló márc. 
5-én elhunyt. Nagy részvét mel
lett márc. 7-én, szombatond. u . 
4 órakor temetik a róm. kat. 
temető ravatalozójából. 

A gyalogközlekedés rend
jére ügyeljünk! Tekintetes Szer
kesztőség! Szerdán kora délu
tán 2 igás kocsi megvadult lovai 
majdnem végzetes szerencsétlen
séget okoztak Komáromujváros-
ban, a Nagyduna-hidon és a 
Baross uton. A helyzet komoly
ságát igazoíándó, közlöm, hogy 
a vad iramban száguldó lovak 
egy fát kitörtek Újvárosban, az 
egyik kocsit felborították, ugy, 
hogy annak kocsisa lábát törte, 
súlyos serülésekkel szállították 
korházba. A másik fogatot a 
Baross uton a Dózsa vendéglő 
előtt sikerült megfékezni. A bor
zasztó eset gondolkodóba ejtett 
s nagybecsű lapja hasábjain hí
vom fel a közfigyelmet, elsősor
ban a hatóságokat kérem, hogy 
a gyalcgközlekedés rendjét sza-
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bályozzák s a rend betartásánál 
szigorúan járjon el. Elsősorban 
a hidon való gyalogközlekedés 
rendjét kifogásolom. A hidon a 
most bevezetett egyoldalú gya-
lagközlekedés jó volt akkor, 
amikor a kocsiközlekedésnél a 
bal irányú közlekedési rend volt 
érvényben. A mult évben azon
ban „jobbra hajts" rendszer lépett 
életbe. Azóta hosszú idő telt el, 
mégsem változott meg a hidon 
az ellenkező irányú gyalogköz
lekedés. — Az utcákon pedig 
rá kel nevel;:i a gyalogjárókat, 
hogy a gyalogjáró belső felén 
és külső részén egyirányú köz
lekedési rendszer szerint a jobb
oldali irányt megiartva járjon 
a közönség. így akadálytalanabb 
a közlekedés és a jövő-menők 
mindig látják a kocsi-forgalmat, 
veszély esetén minden nagyobb 
baj elhárítható. Soraim szives 
közlését megköszönve maradok 
tisztelettel . . . 

Köszönetnyilvánítás. Sze
gedi József postaigazgató ur el
nöklete alatt álló Katolikus Kör 
a tiélkomáromi többi katolikus 
egyesülettel együtt honvéd-estet 
rendezett, aiiielynek műsorát két
szer megismételték. Az estély 
tiszta jövedelmét 600 P-t a 
„Vörös Kereszt Ágyalapitvány" 
cimén bocsátották rendelkezé
semre. Ezért a nemes cselekede
tért ez uton mondok hálás kö
szönetet. Alapy Gáspár polgár
mester, a Vörös Kereszt Komá
rom városi választmányának el
nöke. 

Hetvenötéves a magyar 
pénzügyőrség. Az idén ünnepli 
a m. kir . pénzügyőrség fennállá
sának 75. évfordulóját. Ebből az 
alkalomból megalakították a pénz
ügyőrség országos egyesületét. 

Téli gazdasági tanfolyam 
zárult Csallóközaranyoson és 
Szomódon. A gazdatársadalom 
továbbképzése, a szakszerű föld-
mivelésre való áttérés lendüle
tes munkája mily rohamos és 
eredményes lépéssel halad előre, 
azt látjuk az ezüst-kalászos gaz
dákat adó téli gazdasági tanfo
lyamokon, mint amilyent Komá
romon kivül Csallóközaranyoson 
és Szomódon is tartottak vár
megyénkben. Az elmúlt héten 
volt mind a két háromhónapos 
gazdasági tanfolyamok záróvizs
gája. Aranyoson 40, Szomódon 
32 idősebb és fiatalabb gazdák 
nagy huzalommal vettek részt 
a tanfolyamon és nagy felkészült
séget tanúsítottak a vizsgákon. 
Az aranyosi tanfolyam záróvizs
gáján megjelent vitéz Nagy Nán
dor főispán, Reviczky István al
ispán, vitéz Hunyady László vmi. 
főjegyző, Király József ország
gyűlési képviselő, vitéz Szabó 
István kir . tanfelügyelő, Csepy 
István esperes plébános, Krausz 
Jenő gazdasági felügyelő és sok 
vármegyei előkelőség, A szomodi 
tanfolyam záróvizsgáját dr. Mi
hály Géza főszolgabíró, Ámon 
Ferenc gazdasági felügyelő, Deák 

Uj Komárommegyei Hir lap. 

János községi főjegyző és a v i 
dék földbirtokosai, gazdái hall
gatták végig nagy megelégedés
sel. Csalioközaranyoson Pünkösdi 
Pál gazd, felügyelő, Szomódon 
Horváth Géza gazd. isic. igazgató 
vezették a tanfolyamokat kitűnő 
hozzáértéssel, nagy lelkesedéssel. 
A földművelésügyi minisztériumot 
Bartossik István gazd. isk. i g ^ i -
gató, i l letv* Ketter László gazd. 
tanár képviselték mint vizsga
biztosok. A záróvizsgákon 72 
gazdát avattak vármegyénkben 
ezüstkalászos gazdákká és meg
érdemeltei) kaptak oklevelet. 

A Jeszo. tavaszi tárlata. 
A Jókai Egyesület Szépművészeti 
Osztáiya „Humor a művészet
ben" cimmel tavaszi tárlatot és 
vele kapcsolatban fényképkiálli-
tást rendez a Kultúrpalotában. 
A niükiáliitáson csak víg, humo
ros tárgyú müvek, karikatúrák, 
szatírák és tréfjí , derűs életké
pek szerepelhetnek a képzőmű
vészet és iparművészet bármely 
technikájában kivitelezve. A k i 
állításon résztvenni kívánók 
Csepy Sándor Jeszo. titkárnál 
(Komárom, Nándor-u. 43.) mi
előbb jelentkezzenek. Az amatőr 
fényképkiállitás nem csupán a 
humoros tárgyú anyagra szorít
kozik, a lárlalra beküldhető bár
mily szabadon választott téma
körből művészien kivitelezett 
kép is. Az amatőr fényképészek 
sürgősen forduljanak dr. Pazar 
László p. u. titkárhoz (Komárom, 
Pénzügy igazgatóság) a képek 
felszerelésére vonatkozó részle
tes tájékoztatásért. 

Honvédeinkért. A keleti 
harctéren küzdő hős honvédeink 
meleg ruházati cikkeknek be
szerzésére indított gyűjtésre az 
elmúlt héten az alábbi adomá
nyok érkeztek: M . kir. rendőr
ség komáromi kapitányságának 
tisztviselői és őrszemélyzetének 
tagjai 80 P, Forgalmi adóhivatal 
tisztv. 66.23 P, Komáromi Köz
ségi Polgári Fiúiskola tantestü
lete 53.40 P, Téli Gazdasági is
kola tanárai és tanulói 45.70 P, 
Királyi ügyészség és törv. fogház 
tisitv. 41.20 P, Községi elemi 
népisk. tantestülete 39 P, Simor 
zárda 30 P, özv. Scháffer Gyu-
láné 10 P. Természetbeni ado
mányok: özv. Hoffmann Izsóné 
1 pár kesztyű és 1 db. sál, Szabó 
Lajos építési vállalkozó családja 
3 db. szőrméből készült hósapka, 
3 pár szőrme érmelegitő. Komá
romi Textilipari Kft. által ado
mányozott fonálból 3 délkomá
romi polg. isk. növendék 3 sál, 
Üdvhadsereg munkatársai 5 di> 
sál, Politzerné Weiner Ilona 1 
drb. szőrmegallér. Az adomá
nyokért ezúton mond hálás kö
szönetet és további szives ado
mányok felajánlását kéri Alapy 
Gáspár polgármester. 

Az adózók figyelmébe. A 
pénzügyminiszter rendeletben uta
sította az adóhivatalokat, hogy 
az olyan adózókkal szemben, 
akik jövedelem- és vagyonadó 
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MEGHÍVÓ. i j 
A PARFUMS LENTHÉRIC, PARIS, magyarországi ve- W 
zérképviseletének kozmetikusa folyó hó 9-én, hétfőn, fii 
szakszerű felvilágosításával díjtalanul áll nagybecsű j n 
rendelkezésére ' 

Özv. L U K E S C H D E Z S Ö N É illatszeríárában f§ 
Komárom, (Dél) Mussolini-ut 30. szám. #| 
Kérem, még akkor is fáradjon el, ha üde, bársonyos BM 
és kifogástalan az arcbőre, mert ne feledje, hogy az ^ 
ápolatlan szépség a természetnek csak egy igen rövid 
időre szóló ajándéka. § 

bevallásukat februái hó 28. után, 
de még március hó 15. előtt be
nyújtják, a késedelmet tekintsék 
igazoltnak s a birság kivetését 
mellőzzék. Ugyanez a rendelet 
felhatalmazta az adóhivatalokat 
arra is, hogy az olyan adózók 
részére, akiknek jövedelme túl
nyomórészt mező- és erdőgaz
daságból származik, s jövede-
iem és vagyonadó bevallásukat 
március hó 15 ig sem tudták el
készíteni, esetenként beadandó 
indokolt kérelemre március hó 
végéig halasztást engedélyezhes
senek. 

Ta lá l t tárgyak . A m. kir . 
rendőrség komáromi kapitány
ságához a héten 1 drb. pénz
tárca és 1 drb. olló, talált tár
gyakat szolgáltattak be. Igazolt 
tulajdonosaik a rendőrkapitány
ságnál az átvételért jelentkez
zenek. 

Képesí téshez kötik a ke 
reskedelmet. Hivatalos helyről 
nyert értesülésünk szerint tör
vénytervezet készül a kereskede
lemnek képesítéshez való kö
tésére. 

S P O R T . 
Gyenge játékkal nyitotta meg 

a tavaszi idényt a K F C . 

Vezette : vitéz Lovász. 

KFC—Magyar Pamutipar SC 
2:1 (1:1) 

Kellemes tavaszi időben, 
de bokáig érő sárban játszotta 
a KFC első tavaszi barátságos 
mérkőzését. Edzéshiány, taktikai 
készületlenség és teljes rend
szertelenség jellemezte csapatunk 
játékát. Itt sürgős segítségre van 
szükség! Nem tudjuk mi a ba
jok igazi oka, de ugy gondol
juk, hogy rendszeresebb és fő
leg fegyelmezettebb játékosne-
veléssei sok KFC-problémát meg 
lehetne oldani. 

A vezetést mindjárt a kez
dés utáni 40. másodpercben a 
vendégek szerezték meg Pet-
rovszky révén. Unalmas csap-
kodás után a 16. percben véteti 
magát észre a KFC. A balszélső 
Sógor hatalmas bombáját azon
ban a felső kapuléc menti. A 
36. percben, kavarodás után 
végre sikerül kiegyenlítenünk Só
gor góljával 1:1. A második 
félidőben kissé élénkebben moz
gott a KFC s különösen a fél
idő elején több támadást veze
tett. Mészáros a 10. percben 
hatalmas kapufát lő, a 21. perc
ben azután Rákosi-Roth fordu
lásból leadott lövését a vendé
gek kapusa elnézi s a labda a 
felső balsarokba pottyan (2:1). 
Vitéz Lovász kiválóan vezette a 
mérkőzést. 

K F C II.—Magyar Pamut
ipar II. 1:1 (1:1). Jobbfajta ed
zőmérkőzés színvonalán mozgott 
a játék. Az ellenfél önteltesebben 
játszott. Góllövők: Németh ü l 
ésből) és Dánfi. 

K E R E S E K . 
Önálló, kétszobás, kertes 
házat keresek bérbe április 
elsejei beköltözésre. Lehtt 
a város szélén is. „Állami 
tisztviselő" jeligére a K i 
adóhivatalban. 

1942. március 7. 

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

Március 7-én, szombaton 415 
1|27 és 1129-kor, 8-án, vasárnap 
215 órakor is, 9-én, hétfőn ü27 

és i|29 órakor 

Az ejtőernyős 
vadászok 

és a 

Titokzatos sziám. 
UFA világhiradó. 

Március 10-én, 11-én é s " 12-"én, 
kedden, szerdán és csütörtökön 

i|27 és M29 órakor 
Kitűnő magyar f i lm 

Szeressük egymást . 
Magyar híradó. 

Jegyelővétel vasárnap 10— 12-ig, 
hétköznap az első előadás meg

kezdése előtt 1 órával. 

Április 1-vel alakuló cég keres 

óra-könyvelőt. 
Napi elfoglaltság előreláthatólag 

2—3 óra. 
Ajánlatok „órakönyvelő" jeligére 

a kiadóhivatalhoz küldendők. 

Komárom thj. 3zab. kir. város 
adóhivatalától. 

375S|1942. 

Tárgy : Védett birtokok 
teherrendezése. 

Felhívás. 
A M . kir. Adóhivatal K o 

márom 37|Vfb,11942. sz. rendel
kezése f o l y t b a c» védett birtoko
sokra vonatkozó alábbi felhívást 
teszem közzé. 

„A teherrendezésre igény
jogosult védett birtokosok — te
hát azok, akiknél a teher a vé
dett birtok kat. tiszta jövedelmé
nek negyvenszeres szorzatát meg
haladja, valamint a terhelés mér
tékére való tekintetnélkül, azok 
akiknek védett birtoka 30 kat. 
holdnál kisebb területű, vagy 
100 Koronánál kisebb kat. 
tiszta jövedelmű — kötelesek 
tartozásaikat 1942. évi március 
hó 15. napjáig az illetékes helyi 
bizottságnál bejelenteni. Ugyan
eddig az időpontig kötelesek te
herrendezésre igényjogosult vé
dett birtokossal szemben fenn
álló követelésüket bejelenteni az 
érdekelt hitelezők is. Az érdek
lődők a községi elöl járós. rnál 
(polgármesteri hivatalban) vagy 
a helyi bizottságnál (m. kir . adó
hivatalnál) kaphatnak részletes 
felvilágosításokat. 

Komárom, 1942 március 5. 

Dr. Bélteky Gyula s. k. 
v. tanácsnok. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

M u s s o l i n i - u t 23. 

Felelős Hacker Dezső. 


