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Megjelenik minden szombaton. |j Kéziratokat nem adunk vissza. 

Harc Nagy-Komáromért. 
Mérsékelni kell minden 

igényt. Alább kell száliitani 
a legcsekélyebbre minden 
kívánságot. Fegyelmezetten 
és SZÍVÓS kitartással kell 
megharcolni a közület és a 
polgári társadalom minden 
rétegének azt a harcot, 
amely Európa ujjárendczése 
során a magyar sorsközös
ségünknek harca a jobb jövő 
érdekében. Ezt a lemondást, 
ezt a fegyelmezettséget, az 
igényeknek ezt a megrend-
szabályozását halljuk lépten
nyomon s hirdetjük mi is, 
mint a mai idők szükség
szerűségét. És mégis ! A vá
rospolitikai élet szinterén 
riadót fújunk! Munkára hí
vunk mindenkit! A háborús 
viszonyok nem indokolhat
ják a tétlenséget! Nem elég 
a városi problémáról be
szélni, hanem cselekedni is 
k e l l ! 

Komárom, az ősi nagy 
múltú, de az utóbbi évti
zedekben fejlődésben visz-
szaesett, elmaradott város 
számtalan problémát vet a 
város társadalma elé. Kis és 
nagy problémák, amelyek 
akármilyen fogas kérdésnek 
is látszanak ma, megoldásra 
várnak. Ezt követeli Komá
romnak gazdasági, kulturá
lis érdeke. 

Itt van a városrendezés 
megkezdésének óriási fela
data. Első és fontos feladat 
ha uj életre akarjuk kelteni 
városunkat az uj utakat, te
reket megszabó városrende
zési tervek felállítása. Az
után a városkép kialakításá
val is intenziven foglalkoz-

nunk kell. El kell tünniök a 
zeg-zugos, szük sikátoros, 
roggyant és szennyes ház
csoportoknak, amelyek ha
mis romantikát őriznek csak. 
Az ősi városrészt a hagyo
mányok és nagy múltja fel
tárásával a hivatalok, a ke
reskedelem gócpontjává kell 
tenni, az újvárosi részt pedig 
Brigetio emlékezetére a ró
mai kultúra idevarázsolásá-
val ősi római hangulatú vá
rossá kell átképezni. 

Vagy beszéljünk város
szépítésről, városcsinositás-
ról ? Bizony elég tenniva
lónk voina ezen a téren is, 
különösen akkor, ha az ide
genek előtt városunk belső 
és külső képéről szép, jó 
véleményt akarnánk alakítani. 

A városi politikai élet 
horizontján olt állanak a 
köztisztasági, közegészség
ügyi közszükségleti intézmé
nyeink, üzemeink. Tenger 
gond és teher között milyen 
fontos feladat az, hogy meg
keressük a módját: segíteni 
intézményeinken, üzemein
ken, hogy segítsenek azok 
a közönségen. 

És milyen széles, nagy 
horizontú kérdés a kultur-
ügyeink ? Mennyi hiányos
ságot szenved kultúrintéz
ményekben Komárom. Az 
elemi iskolák kibővítése, az 
iparostanoncképzés, az ipa
ros-, kereskedő-, gazdasági-
középfokú iskolák felállítása, 
középfokú fi it- és leányisko
lák létesítése, kultúrház, 
szinház, városi könyvtár
épület, múzeum stb. tovább 
fejlesztése, kiépitése megva
lósításra várnak, mely intéz
mények nélkül Nagy-Komá
romot el sem tudjuk kép

z e l n i . 
A középitkezések meg

indítása, a magánépitkezések 
előkészítése egy pillanatig 
sem odázhatók, hisz ettől 
függ városunk fejlődése, na
gyobbá tétele. Hivatalok, 
családok elhelyezése égető 
problémánk, lakáshiány ég
bekiáltó bajunk. 

Kérdezzük azt talán: 
nincsenek-e feladatai, tenni
valói ennek a városnak a 
piacai körül ? Elégséges-e 
kijelölni kisebb-nagyobb te-
rüíeieket, mondván itt a nagy 
vásártér, itt a gyümölcs, tej
termékek árusitó helye, emitt 
a zöldségpiac stb. 

Azután szociális, egész
ségügy nagy kiterjedésű sík
ján elénk sodródó feladatok 
is ujabb és ujabb munkahal
mazt adnak. Az anyagi le
hetőségek itt talán nem is 
okoznak gondot, de a gya
korlati megoldások sokszor 
kátyúba fullasztják a legjobb 
akaratot. 

Komárom fekvése egye
nesen predesztinálja, hogy 
gyár várossá alakulhasson. 
Az újvárosi részen a Duna 
és a vasút mentén elterülő 
területét gyárövezet számára 
kell fenntartanunk. 

Ezer és ezer programpont, 
melyekért érdemes harcba 
áilni. Ezekről a kérdésekről 
azonban nem beszélni kell, 
hanem a megvalósulásért 
harcolni. A cselekvés pilla
nata elérkezett. Végre itt 
van már az idő, hogy a tét
lenségből kilépjünk s napi
rendre tűzve a kérdéseket, 
igyekezzünk a megvalósulás 
felé vinni. 

özv. Zsindely Ferencné. 
Egy köztiszteletnek örvendő, 

Komárom városává! szoros kap
csolatban álló matróna hunyta 
le szemét ..örök nyugovóra Bu
dapesten. Özv. Zsindely Ferencné 
szül. Wilnsch Mária, néhai Zsin
dely Ferenc nyug. kúriai biró, 
voit komáromi kir. törvényszéki 
tlnök özvegye f. hó 4-én dél
ben 70 éves korában váratlanul 
elhunyt. 

Néhai Zsindely Ferenc 1897-
ben neveztetett ki a komáromi 
kir. törvényszékhez bíróvá. H i 
vatali pályájának túlnyomó ré
szét Komáromban töltötte mint 
törvényszéki biró, majd mint kir . 
ítélőtáblai bfrór végül 1918 de
cemberétől kezdve mint a ko
máromi kir. törvényszék elnöke. 
A nyugalom éveit is itt töltötte. 
Zsindely Ferencet és feleségét 
négy fiúgyermekkel áldotta meg 
az isn ni Gondviselés. Legidő
sebb fia : Ferenc miniszterelnök
ségi államtitkár, a komáromi 
választókerület országgyűlési 
képviselője Kisvárdán született, 
de egész kis korában került 
Komaromba, ugy hogy minden
kor komárominak vallotta és 
valija magát. Testvérei: Endre, 
külügy minisztériumi osztályta
nácsos, László, közigazgatási 
biró és Sándor, egyetemi magán
tanár, kórházi főorvos Komá
romban születtek és itt nevel
kedtek. 

Zsindely Ferencék igen je
lentékeny szerepet játszoííak 
Komárom város társadalmi éle
teben. A nagy műveltségű, finom 
lelkű uriasszonyt mindenki sze
rette, becsülte és tiszteite. 

A Feividék felszabadulásáig 
Komáromban tartózkodott, a fel
szabadulás után azonban Buda
pestre költözött, mert ott élt 
mind a négy fia. 

A halál egészen váratlanul 
érte, rövid néhány perc alatt 
visszaadta nemes lelkét Terem
tőjének. 

Temetése f. hó 7-én d. e. 
11 órakor ment végbe a farkas-

I Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron 

) V á s á r o l j u n k | 

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

Tagjainknr k 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tag't"'< ! 



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

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 8 

réti temeiőben a r. k. egyház 
szertartása szerint óriási, előkelő 
közönség jelenlétében. A teme
tésen jelen voltak Bdrdossy 
László miniszterelnökkel az élű 
kön a miniszterelnökség főtiszt
viselői, a külügy miniszteriu n: 
tisztikara J S igen szép számmal 
volt képviselve, úgyszintén a 
közigazgatási bíróság is. Váro
sunkból a temetésen Alapy G á s 
pár m. kir. kormányfőtanácsos, 
polgármester és Surányi Ferenc 
c. apát esperes-plébános vettek 
részt. 

Legyen áldott az elköltö
zött nagyasszony emlékezete. 

A Vöröskereszt Egye
sület munkájáról. 

A Komáromi Városi Vörös
kereszt választmánya 1942. évi 
január hó 3-án, szombaton dél
után választmányi ülést, majd 
január 4-én, vasárnap délelőtt 
11 órakor évi rendes közgyűlést 
tartott a városházán Alapy G á s 
pár m. kir. kormányfőtanácsos, 
polgármester egyesületi elnök 
elnöklésével, A Z üléseken keve
sen, a Katonai és polgári társa
dalmunk előkelőségei vettek részt. 

Alapy Gáspár elnöki meg
nyitójában vagy szeretettel szólt 
arról a munkáról, amit a Vörös
kereszt városunkban végzett. V i 
téz katonáink segítőtársa a V ö 
röskereszt, a hadsereg egész
ségügyi szolgálatának önkéntes 
kiegészitő részét képezi. Intéz
ményeiben enyhülést, támoga
tást nyernek hős magyar hon-
védeink, a hozzátartozói, a hadi
foglyok — hangsúlyozta. A mi 
városunk hagyományosan, leg-
meghatóbban és az átlagot mesz-
sze meghaladóan kivette a maga 
részét az áldozatos munkából. 
Az egyesületbe eddig 932 tag 
sorakozott fel, de még igen so
kan vannak, kik készséggel csat
lakoznak a munkához. Az ál
dozatkészség, a lelkes ügybuz
góság eredménye — jelentette 
be —, hogy a pénztári forgalma 
meghaladta a 13000 pengőt, to
vábbá, hogy első vágya és célja 
megvalósult, a gyűjtések segít
ségével sikerült egy teljes 120 
ágyas kórház felszerelését be
szerezni. Jelenti továbbá, hogy 
igen szép eredménnyel zárult a 
harctéren küzdő honvédeink ka
rácsonyfája számára indított 
gyűjtési akció, melyben az Ifjú
sági Vöröskereszt iskolai szer
vezetek jártak jó példával elöl. 
Kiemelte báró Malcomes Gyu-
láné lelkes, fáradhatatlan ügy
buzgalmát és csak őszinte 
örömmel üdvözölte abból az a l 
kalomból, hogy a legilletékesebb 
helyen magas kitüntetésben ré
szesítették. Hálás köszönetet 
mondott dr. Csaplovics József 

kir. tank. főigazgatónak, az ifju-
ségi vöröskereszt«sek beszerve
zése körül nyújtott hathatós tá
mogatásáért. Meleg szavakkai 
emlékezett meg a Komáromból 
távozott lelkes vezető tagokról. 

Szegjü Gyula polgári 
iskolai tanár, egyesületi t i t 
kár részletes titkári jelentésében 
a Komáromi Vöröskereszt Egylet 
gazdag működéséről számolt be, 
Argay Lajos banktisztviselő, 
egyesületi pénztáros a szép 
gyűjtési eredményekről, az ör
vendetes vagyoni állapotról adott 
hü képet. 

Végül Alapy Gáspár elnök 
előterjesztésére Tenke Lajosnét 
és vitéz Haynal Alajosnét társ
elnökökké választotta, vitéz Paj-
tiis Gyula vk. ezredes, vitéz Hay
nal Alajos ezredest, linreh Géza 
ügyészségi elnököt, Székelyhidy 
Győző ni. kir. tiszti főorvost a 
választmányi tagok sorába iktatta. 

Vöröskereszt-tea volt a Köz
ponti Szálló nagytermében ja
nuár 4-én, vasárnap délután 6 
órai kezdettel. A városi és vár
megyei szervezet együttesen a 
legnagyobb szeretettel, a leg
nagyobb célért dolgozva igazán 
példát mutatott arra, miképpen 
lehet és miképpen kell a társa
dalmat megmozgatni, hangulatot 
varázsolni egy összejövetel si
kere érdekében. Komárom tár
sadalma, a vármegyéből zsú
folttá tették a hatalmas bálter
met, ahol a fiatalság a 22-ik 
honvéd gyalogezred kitűnő jazz-
muzsikája mellett szünet nélkül 
vígan táncolt, jói szórakozott. 
A figyelmes és fáradhatatlan 
rendezőség szép munkáját nagy 
•rkölcsi és anyagi siker jutal
mazta. 

Kinevezések. 
A m. kir. pénzügyminiszter 

a komáromi kir . pénzügyigazga
tóságnál : Borsos Károly pü. s. 
titkár földadó nyilv. biztost pü. 
titkárrá, dr. Mihola Dezső pü. 
fogalmazót pü. segédtitkárrá, dr. 
Muth János és dr. Poltz László 
pü. fogalmazó gyakornokokat pü. 
fogalmazókká. A számvevőségnél: 
Terebessy Ágoston pü. számfő
tanácsosi c. és. j . ellátott számv. 
tanácsost számvevőségi 11. o. 
főtanácsossá, Papp Sándor pü. 
számv. tanácsosi cimmel ellátott 
számvizsgálót pü. számv. taná
csossá, Schwartz Zoltán pü. szám
gyakornokot pü. számtisztté. A 
komáromi m. kir. adóhivatalnál: 
Sinkovits Béla pü. s. titkárt pü. 
titkárrá, dr. Érni Elemért pü. 
fog. gyakornokot pü. fogalma
zóvá, Mészáros Antal 1. o. államp. 
tisztet állampénztári főtisztté. A 
pénzügyőrségnél: dr. Lukácsy 
Zoltán tatai püőri biztost püőri 
főbiztossá, Medgyasszay Elemér 
püőri bv. főszemlészt püőri biz
tossá, Zsigmondy Gyula ácsi, 
Olasz Gyula dunaszerdahelyi 
püőri szemlészeket főszemlésszé, 
Szabó József almásfüzitői, Biczó 
László komáromi és Ihász Sán
dor ógyallai püőri fővigyázók 
szemlészekké, Hetényi László, 
Farkas János komáromi, Psenák 
Ferenc ógyallai, Vdrkonyi Sán
dor és Hanis Lajos dunaszerda
helyi I . o. püőri vigyázókat fő-
vigyázókká, Balázs János ácsi, 
Iszák Illés tatai, Horváth K. Illés 
ógyallai, László Ferenc kisbéri 
I I . o. püőri vigyázókat I . o. v i 
gyázókká. Az ácsi cukorgyárnál: 

dr. Godó József cukorgyári főelle
nőr! a IX. fiz. osztályba cukor-
gyáii főelleilőrré kinevezte. 

A kereskedelmi tárcánál: 
dr. Deme Sai.dor főmérnök, a 
komáromi államépitészeti hivatal 
vezetője a kir . műszaki taná
csosi c imtt és jelleget, nemes 
Ligáit Béla intéző, a nemzeti 
szabadkikötő vezetője a főin-
tézöi cimet kapta. 

A Máv. Komárom-déli pá
lyaudvaron Szigeti Kálmánt fő
tisztté, Denk Dezsőt üzletgyak. 

tisztté iépíették elő. 
Az igazságügyi tárcánál dr . 

Segesdy Ferenc jarasbirósági t i t 
kárt a tatai járásbírósághoz já-
rásbirónak, dr. Róka László ügy
védet a komáromi ügyészséghez 
bírónak nevezték k i . 

A belügyminiszter Varga 
Géza építőmester győri lakost 
Komárom szab. kir. város mér
nöki hivatalához, a X. fizetési 
osztályba műszaki tisztté kine
vezte. 

Haydn: Teremtés cimű oratoriumi előadása. 
Nagyszabású szinfonikus hangverseny lesz a Kultúrpalotában. 

A Komáromi R. Kat. Egy
házi Énekkar rendezésében ha
talmas és fenséges művészi ese
mény készül Komáromban : 
Haydn Józsefnek, a nagy zene-
klasszikusnak örökértékü és leg
híresebb, egy egész eslei betöltő 
műve, a „Teremtés" cimü orató
rium kerül előadásra j a n i m 17-
én, szombaton a Kultúrpalota 
nagytermében. 

A hatalmas müvet az Egy
házi Énekkar 50 tagu vegyeskara, 
a 35 tagu komaromi legjobb 
műkedvelő muzsikusokból és a 
22. honvéd-gyalogezred zenészei
ből alakult zenekar, a három 
operaénekes-szólista: Sivó Zsuzsa 
operaénekesnő, Budapest ( G á b 
riel) , Környei Imre városi adótiszt 
dr. Székelyhidy jeles tanítványa 
(Uriel) és Littasy György, a m. 
kir. Operaház kiváló basszistája 
(Rafael arkangyal szerepét adják 
elő Sendlein János karnagy ve
zetésével. Az oratórium elbeszélő 
(recitáló) részeit Kovács Gergely 
főgimn. tanár kiséri zongorán. 
Bevezetőt mond Weszelowszky 
János dr. járásbirósági elnök, 
az egyházi énekkar elnöke. 

A „Teremtés" oratórium, 
mely a világnak 6 nap alatti al
kotását foglalja magában, nem

csak a legkényesebb zeneértők
nek szerez majd műélvezetet, 
hanem a laikus közönség is g y ö 
nyörűséggel fogja hallgatni a 
szebbnél-szebb melódiák, hatal
mas kórusok és színes zenekari 
aláfestések váltakozását. A te-
lemtés és mindnyájunkat szerető 
Istenünk felségét érezzük e szép 
műben, melynek nemcsak zenéje, 
hanem szövege is szivünkhöz 
szó! és lelkünket felemeli. 

Sendlein János karnagy, 
zenetanár, a városi zeneiskola 
igazgatója fáradhatatlanul dolgo
zik már hónapok óta a csodála
tos muzsikájú és kifejező erejű, 
Komáromban még nem hallott 
mestermü előadásának sikere ér
dekében. Az ő komoly zenei szak
tudása és mély muzikalitása biz
tosítja az oratórium nívós elő
adását, óriási sikerét. 

A hangverseny iránt — mely 
január 17-én lesz — már most 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. 
Hogv az egyedülálló zenei 
esenicny mindenki számára hoz
záférhető legyen, azért a hely
árakat csak 1, 2 és 3 P-ős ösz-
szegben állapították meg. Jegyek 
már kaphatók az „ U n i ó " könyv
kereskedésben. 

Az anyakönyvek elmúlt évi adatai 
kedvezőek Komáromban. 

A népességünk mennyiség
ben állapota sem lehet közöm
bös előttünk. A multak tapasz
talatai igazolják, hogy minden 
állam csak akkor nyugodhat 
biztos alapon, csak akkor fej
lődhet virágozhat kulturálisan, 
gazdaságilag, társadalmilag és 
katonailag, ha minél több az 
egészséges polgárok szaporulata. 
A multakon okulva siettünk el 
az anyakönyvi hivatalba. Gondo
latban mondogattuk : Nézzünk 
szét a portánkon, lássuk mit 
beszélnek a népesség szempont
jából a statisztikai számok Ko
máromban. 

Az anyakönyvek hatalmas 
könyveit lapozgatva első pillanat
ban megállapítottuk, hogy az 
elmúlt év adatai kedvezőek né
pességi viszonyainkat tekintve. 
A könyvekből a következő sta
tisztikai számokat jegyeztük föl. 

4 születések száma 1941-ben 
704 volt az 1940 évi 655 be
jegyzéssel szemben. Tehát 49 
fővel többen születtek 1941-ben, 
mint az elmúlt évben. Az uj 
szülöttek közül 384 volt a f iu 
és 320 a lány. Vallásfelekezetek 
szerint a szám a következőkép 
oszlott meg: róm. kat. 507, ref. 

160, ág. ev. 23, izr. 9, g. kat. 
4, g. kel. 1, halva született 27. 

Házasságot kötöttek 1941. 
évben 236 jegyespár. T ö b b e n , 
mint 1940. évben, amikor is 201 
pár lépett az anyakönyvvezető 
elé. A házaspárok szaporulata 
tehát 35. 

A halálozás viszont keve
sebb volt, mint ciőző esztendő
ben. 1941-ben elhaltak 501-en, 
1940-ben pedig 518. A csökke
nés 17. A természetes szaporulat 
megvan, ha nem is nagy arány
ban. Ha évről-évre ez a szapo
rulat állandósulni, növekedni fog, 
ugy Komárom fejlődésére, jövő
jére is kihatással lesz. 

Iskolánkivüli népművelés 
Izsa községben. Kimagasló nép
művelési előadást tartott legutóbb 
Izsa község. Az otthon egész
ségügyét dr. Vörös Lajos köror
vos ismertette. Gárdonyi G é z a : 
„ t g r i csillagok" cimü müvéből 
szemelvényeket olvasott fel Láng 
Jenő igazgató-tanító és az örök
szép regényrészleteket a nagy
számú hallgatóság nagy figye
lemmel és gyönyörűséggel hal l
gatta. Közös énekek és szavala
tok bővítették a műsort. 



HÍREK. 

Némítsuk el az álhirterjesztőket 
Színház . 
Jó a vélemény 

a színtársulatról. Szép sikerről 
számolhatunk be az elmúlt hét
ről. Hogy nincs mindennap telt 
ház, nem is lehet csodálkozni. 
A szinpártoló közönség túnyomó 
részben mindig ugyanaz, nap
nap után nem bírja ki anyagilag 
sem, de másirányu elfoglaltsága 
miatt sem a mindennapi szin-
házbajárást. A hét mérlege gya
nánt azonban megállapíthatjuk, 
hogy a közönség és a színtár
sulat meglehetnek egymással 
«légedve. — Szólnunk kell még 
azokról, akik érthetetlen közö
nyösségből a szinhaz tájéka felé 
sem néznek, ők azok, akik a 
kultúra magaslatán képzelik ma
gukat, akik állandó színház, 
hangverseny (erem létesítését kö
vetelik, akik a keresztény irány
zat leghívebb támogatóinak vall
ják magukat. Kérdezzük: lehet-e 
kultúrember az, aki magyar nem
zeti színjátszással szemben oly 
ridegen elzárkózik, beszélhet-e 
színházterem létesítéséről az, 
akit az sem érdekel, hogy üres, 
vagy teli ház meüett játszik Ko
máromban a színtársulat, milyen 
a színházi élet városunkban, a 
keresztény irányzat ilivének vall
hatja-e magát az, aki nem tá
mogatja a színtársulatnak ke
mény, nehéz harcát, melyet a 
nemzeii műveltségért, a keresz
tény kultúráért folytat. 

Vértes-színtársulata a héten 
öt operett és két vígjátékot 
adott elő . nagy sikerrel. A 
közönség természetesen a ope
rettek iránt mutatott nagyobb 
érdeklődést, hlsőizben került a 
szezonban bemutatásra a „ S o r 
tűz" újdonság, „Alvinczy hu
szárok" régi kedves operett, 
megismételtek „Dankó Pista nó
tafája", „Csak egy asszony van 
a világon" és a „Becsícereki 
menyeiké ciniű közönségnek 
tetsző énekes, táncos operetteket. 
A prózai darabok közül a . M i l 
l iomos" és a „Boldoggá teszlek,, 
cimű vígjátékok kerültek színre. 
Mindkét darab értékes, tartalmú, 
előadásuk nagyobb számú kö
zönséget is megérdemelt volna. 

Szépen rendezett külsőségeiben 
is kielégítők voltak az előadások. 
A szereplők művészetük legjavát 
nyújtották. Operettekben Lakatos 
Nusi, Vértes Nelli , Milotai Gizi, 
Arany Kató, Újhegyi Edith, t o 
vábbá Unger Rezső, Szabó Ist
ván, Nádai Pái, Dékány János, 
Sárközi Sándor nagy tetszéssel 
csillogtatták igazi művészi tehet
ségüket. A vígjátékban első he
lyen kell megemlítenünk Vértes 
Károly igazgatót, aki a Milliomos 
főszerepen igen hatásos, felejthe
tetlen alakítást nyújtott. Bámul
tuk Vértes Nellyt, aki prózában 
is elsőrangúan állja meg helyét. 
Komoly szerepben is kitűnő 
színművésznek bizonyult Szabó 
Sándor. Nagy érték a prózai da
rabok előadásánál Arany Kató 
és Náday P á l . 

Jövő heti m ű s o r : 
Január 10-én, szomaton 

este, vasárnap délután és este 
Huszúrkisasszony operett. 

Január 12-én, hétfőn köz
kívánatra Fülemile. 

A spekulánsok álhirterjesz-
téssel dolgoznak és a gazdasági 
iskolázottság hiánya miatt, saj
nos még a jóhiszeműek is so
kan hitelt adnak a gazdasági ál-
híreknek. A rémhírterjesztők, 
akiknek nem érdeke a rend, akik 
a bizonytalanságot akarják, fe
kete jövendöléseikkel a káoszban 
szeretnének szabadon halászni, 
munkanélkül akarnak jövedelem
hez jutni , az ország gazdasági 
egyensúlyát akarják felborítani. 

Az alhirterjesztők gazdasági 
defetizmusa három témakörrel 
operál. Hirdeti, hogy áruhiány 
van, sopánkodik a drágaság 
miatt és inflációról terjeszt á l -
hireket. 

Ha tnár most szembenézünk 
ezekkel a rosszakaratuan terjesz
tett hírekkel, a következőket á l 
lapíthatjuk meg : 

Áruhiány természetesen ész
lelhető, hisz háború van. Sok
sok millió ember kikapcsolódott 
a termelésből, a tengerentúli köz
lekedés bizonytalansága megbé
nítja a kereskedelmet. Áruhiányt 
szenvedik a nyersanyagokkal b ő 
ven ellátott országok is. Az il le
tékeseink azonban gondoskodtak 
arról, hogy a nélkülözhetetlen 
külföldi árucikkeket hazai mü-
és pótanyagok megfelelően he
lyettesítsék. A legtöbb mü- és 
pótanyag pedig — mint észlel--
jük — igen kiválóan vált be a 
gyakorlatban. A fontos, hogy a 
világháború okozta helyzetet ne 
engedjük kihasználni, a rémhír
terjesztők azt a szándékát, hogy 
egyfelől áruvisszatartásra birjak 
a termelőt, másrészt áruhalmo
zásra biztassák a fogyasztót s 
igy e lelkiismeretlen elemek jö- . 
védelmeit megduzzasztó, a köz
ellátás rendjét veszélyeztető zug
kereskedelem felvirágozzék, min
den erőnkkel megakadályozzuk. 

A drágaság kérdése relatív 
fogalom, bizonyos áremelkedés 
tényleg mutatkozik, de a gondos 
árelemzés mellett ma olyanok az 
árak, hogy azok kielégitik mind 
a termelő, mind a fogyasztó ér
dekeit. A mezőgazdaság rentabi
litása csak igy volt biztosítható, 
viszont a gazdasági egyensúly 
érdekében a mezőgazdasági árak 
összhangba jutottak az ipari 
árakkal, amelyeknél figyelembe 
kell venni, hogy a szociális ter
melés, a munkabérek emelése 
némileg megdrágította a terme
lést. 

Az infláció rémhírét a spe
kuláció azzal igyekszik valószínű
síteni, hogy rámutat bankjegy
forgalmunk kétségtelen emelke
désére. Itt azonban tudni keil, 
hogy ezt az emelkedést az or
szág örvendetes megnagyobbo
dása és gazdasági életünknek 
ezzel kapcsolatban bekövetkezett 
fejlődése idézte elő. 

Kormányzatunknak céltuda
tos alapossággal sikerült megte
remteni a gazdasági egyensúlyt 
a különböző termelési ágak és a 
fogyasztók között épugy, mint a 
mezőgazdasági és ipari áruk, 
valamint a fizetések, munkabé
rek között. A kormányzat a leg-

drákóibb rendszabályoktól sem 
fog visszariadni, hogy a speku
lánsok, rémhírterjesztők kárté
kony működésének gátat vessen. 

De ez nem elég ! 
Nekünk is kötelességeink 

vannak. Közös magyar érdekünk, 
hogy a rendkívüli idők gazda
sági életében jó szívvel, fegyel
mezetten álljunk, ellensúlyozzuk 
a gazdasági élet defetizmus kár
tevéseit, a spekulánsokat, rém-
hirterjesztőket irtsuk ki a ma
gyar közéletből. 

Polgármesterünk név
napja. Polgármesterünk régi 
szokásához híven ez évben is 
teljes csendben, visszavonulva 
iöilötíe névnapját családja köré
ben. A város tisztikara, segéd 
és kezelőszemélyzete nevében 
dr. Csukás István főjegyző, h. 
polgármester üdvözölte. Részben 
levélben, részben táviratban üd
vözölték polgármesterünket név
napja alkalmából: dr. Kelemen 
Krizosztóm pannonhalmi főapát, 
dr. Zsindely Ferenc miniszterel
nökségi államtitkár, a komáromi 
választókerület országgyűlési kép
viselője, F. Szabó Géza ny. fő
ispán, Király József esperes-plé
bános, országgyűlési képviselő, 
dr. Nieszler Teodoz pannonhalmi 
főperjel, Gidró Bonifác tihanyi 
apát, a zárdaiskola és a szere
tetház főnöknője és még sokan 
mások a régi jóbarátok és is
merősök közül. — Surányi Fe
renc c. apát, esperes plébános 
személyesen kereste fel elnök
társát és szóval tolmácsolta mind 
a maga, mind pedig a délkomá
romi r. k. egyházközség jókíván
ságait. 

Követésre méltó példa. 
A városi tisztikar legutóbbi érte
kezletén elhatározta, hogy egy 
hadiárva felnevelését magára 
vállalja s erre a célra havonta 
100 pengőt vagyis évente 1200 
pengőt biztosit A szükséges i n 
tézkedések megtételére a városi 
tisztikar a porgármestert kérte 
fel. 

Szeretetvendégség. Mint 
legutóbbi számunkban jelentet
tük, a délkomáromi ref. Nőegye-
sület f. évi január hó 11-én, va
sárnap délután 5 órai kezdettel, 
az óvoda helyiségében a szegény-
sorsú iskolás gyermekek felru
házására Szeretetvendégséget ren
dez. A műsoron Bódás János 
székesf*hérvári lelkipásztor elő
adásával szerepel. Ezt kiegészíti 
Csimma Juliska leányegyesületi 
tag szavalata, aki Bódás János 
„Rab" című költeményét és Ba
kos Balázs i f j . egyesület tag sza
valata, aki ugyancsak Bódás Já
nos „Czövek" cimü költeményét, 
végül Sári Imre lelkipásztor sza
valata, aki Bódás János „ G y a 
logút" cimü versét fogja elsza
valni. Szerepel még a vegyeskar 
Sulacsik Lajos szv. főtanácsos 
vezetésével, továbbá Hajósi Ma
rika magánénekszámmal. A sze
retetvendégségen teát szolgálnak 
fel. Teajegy ára 1 P. Cukorada
got hozni nem kell. Tekintettel 
a neves papköltőre, a szeretet
vendégség igen látogatottnak 
ígérkezik. 

Halálozás. Ritkán előfor
duló temetés ment végbe váro
sunkban f. hó 4-én, vasárnap. 

Farkas István ref. temetőgond
nokot, valamint hitvesét temet
ték egyszerre. Ki ne ismerte 
volna a 90 éves Farkas bácsit 
Komáromban, ő volt a legutolsó 
dunai vizimalmos. Hitvese 2 órá
val élte tul halálát és 86 éves 
korában egy napon temették el 
őket nagy részvét mellett. 

A komáromiak szimfo
nikus hangversenye Tatán. A 
pár hét előtti nagy siker után 
az „Árpádházi Boldog Margit" 
Egyházi Vegyeskar nagyszabású 
szimfonikus hangversenyét meg
ismétli a tatai Kegyesrtndi g im
názium dísztermében 11-én, va
sárnap délután fél 5 órai kezdet
tel Tatán. 

Uj tánckurzus kezdődik 
vitéz Kertes tánciskolájában K i 
rály Püspök u. 32. szám alatt 
január 12-én hétfőn. Táncórák 
szerdán és szombaton. Külön 
csoportok és magánórák bármi
kor. Jelentkezés és beiratkozás 
a tánciskolában egész napon át. 

A Dunán szünetel a ha
jóforgalom. A beállt hideg idő
járásra való tekintettel a m. k ir . 
Folyam és Tengerhajózási RT., 
valamint a DDSG. stb hajóstár
saságok a Dunán és annak ha
józható mellékfolyóin a hajózási 
forgalmat átmenetileg megszün
tette. 

Farsangi express tánc-
tanitás vitéz Kertes tánciskolá
jában Király Püspök u. 32. sz. 
Egy különóra alatt egy-két sze
mély vagy kisebb csoport egy 
táncot 3—4 óra alatt az összes 
divatos táncokat elsajátíthatja. 

Széchenyiről emlékezett 
Nagykeszi köszség. A meg
szokott gondos rendezésben 
tartja meg Nagykeszi község 
népművelési bizottsága az isme
retterjesztő előadásait. Legutóbb 
szép szavalatok között Olgyay 
Vince plébános tartott magas 
színvonalú előadást gróf Szé
chenyi Istvánról. Az est későbbi 
részében az iskola V — V I I I . 
osztályának szavalókara adta 
elő hatásosan a „Magyar akarat" 
cimü művet. A népművelés el
mélyítését szolgálta a megtartott 
vetitettképes előadás is. 

Táncverseny Komárom
ban. Vitéz Kertes tánciskolájá
ban február 1-én d. u. 3-tól 7-ig 
tartó össztánc keretében amatőr 
táncverseny lesz „Komárom tánc
bajnoka" "cimméért. Részletes 
versenytájékoztató a tánciskolá
ban díjtalanul kapható. Uj tánc
kurzus január 12-én. Tanítás 
szerdán és szombaton. 

Ismeretterjesztő előadás. 
Rövid szünet után ismét meg
kezdődik a Turul filmszínházban 
az Ismeretterjesztő Népművelési 
előadás 13-án, kedden este fél 
9 órakor. 

Népművelés Tarján köz
ségben. Már évek óta nagy 
szorgalommal látogatják Tarján 
község lakosai a népművelési 
előadásokat és nagy figyelem
mel kisérik a műsort. A leg
utóbbi előadáson dr. Fekete Fe
renc körorvos az otthon egész
ségügyéről beszélt, Hőbausz 
Alajosné, tanítónő „Szegénység, 
öregség és betegség" címen ér
tekezett. Hőbausz Alajos tanító, 
népművelési gondnok pedig a 
kötelességérzés fejlesztéséről tar
tott előadási a nagyszámú hall
gatóságnak. 



Könyvismertetés. 
A Komáromi magyar színészet 

története. SzüKebb hazánk kiváló 
történetirója : dr. Baranyai József 
hirlapiró, városi könyvtáros is
mét egy érdekes történelmi 
munkával gazdagította irodal
munkat. A csallóközi aranymo
sás, H régi Csallóköz, Fejedelem
járás Komárommegyében, A ko
máromi nyomdászat és A komá
romi sajtó töiténete cimü érté
kes könyvei után most „ A ko
máromi magyar színészet törté
nete 1811 — 1941" címmel uj 
könyvet jelentett meg, amely a 
komáromi könyvpiac jelentős 
eseménye kétségtelen. — Az írót 
nem kell olvasóközönségünknek 
bemutatni, hisz innen onnan 
négy évtizede annak, hogy a 
helyi lapok hasábjain mutatja k i 
tűnő képességeit, azonkívül egy 
csomó szépirodalmi és történelmi 
müvével szerzett jelentős, komoly 
irodalmi sikert. A könyvnek kü
lönleges értéke az, hogy a szerző 
nemcsak az írásnak a művésze, 
hanem a magyar színészetnek 
is rajongója, ki szeretettel, nagy 
gonddal, elmélyüléssel arról i r t , 
ami számára is élményt jelent. 
Értékes, érdekes, uj adatokat, 
kulisszatitkokat elevenít fel. Az 
utókor számára sokat jegyzett 
fel. Nemcsak tanulságos, hanem 
ismereteink esetleges hézagait 
pótló könyv, azért nem nélkülöz
hető a müveit komáromi em
ber asztaláról. Közel 100 oldalas 
könyv ára 3-P. Megrendelhető 
az Uj Komárommegyei Hirlap k i 
adóhivatalában, Czike Pál és 
Társai könyvkereskedésben, Ko
márom, Mussolini üt 23. 

A Szent Benedek-rend év
könyve. Most hagyta el a sajtót 
az a kereken 100 oldalas kötet, 
amely a pannonhalmi Szent Be
nedek-rend és a pannonhalmi 
egyházmegye névtárát és statisz
tikai adatait tartalmazza. A név
tár Magyarország legrégibb szer
zetesrendjének adatai között kü
lön közli az Apostoli Szentszék 
által magasabb méltóságra emelt 
Serédi Jusziinián bíboros her
cegprímás adatait. Utána követ
kezik a rend feje és az egyház
megye főpásztora, Kelemen K r i -
zosztum, aki a Szent Mártonról 
nevezett pannonhalmi fomonos-
tor apátjai, főapátjai és kor
mányzói sorában a 81-ik és 
mint főapáti koadjutor 1929. 
mint főapát, 1933. óta vezeti a 
rend és az egyházmegye ügyeit. 
A lelkiekben helyettese Scher-
mann Egyed, míg a pannon
halmi főmonostor élén Niszler 
Teodoz áll. A rendnek négy 
apátsága van, összes tagjainak 
száma 280. A rend vezetése alatt 
áll 1 főiskola Pannonhalmán, mely 
hittudományi és tanárképző i n 
tézete a rendnek, továbbá 8 
gimnázium, közöttük a pannon
halmi olasz nyelvű gróf Ciano-
gimnázium. Gimnáziumok van
nak Budapesten Esztergomban, 
Győrött, Komáromban, Kősze
gen, Pápán és Sopronban. A 
rend vezetése alatt áll 25 plébá
nia 110 fiókközséggel, ezek
ben a római katolikus hivek 
száma 43230. 

H i r d e s s e n 
l a p u n k b a n . 

Eseménynaptár. 
Január 11-én, v a s á r n a p : 

Komáromi Dalegyesület táncos
délutánja. Délután 6 órai kez
dettel a Központi Szállóban. 

Január 11-én, az ácsi Re
formátus Énekkar táncmulatsága 
özv. Németh Károlyné vrndég-
lőjében este 7 órai kezdettel. 

Január 17-én, szombaton : 
A Komáromi R. Kat. Egyházi 
Énekkar rendezésében Haydn J.: 
Teremtés c. oratórium előadása. 
Este 8 órakor a Kultúrpalotában. 

Január 18-án, az Ácsi Ö n 
kéntes Tűzoltó Egyesület tánc
mulatsága a nagyvendéglőben 
este 7 órai kezdettel. 

Az elmúlt esztendő 
elég csapadékos volt. 
A komáromujvárosi csapadékmérő 
állomás összefoglaló jelentése az 

1941. esztendőről. 

A csapadékviszonyokat te
kintve az elmúlt 1941. év az át
lagon felül csapadékos volt. (A 
8 évi átlag 5 8 9 mm.) Az év 
csapadékmennyisége 643 6 mm, 
ami azt jelenti, hogy 1 négyzet
méter területre Komáromban 
643 6 I . csapadék hullott az el
múlt év folyamán. 

A csapadékmennyiség havi 
elosztódása, a következő: ja
nuárban 48 5, februárban 26 6, 
márciusban 9 1 5 , áprilisban 62.9, 
májusban 59 1, júniusban 41-3, 
júliusban 7 7 8 , augusztusban 
136, szeptemberben 2 8 4 , októ
berben 6 2 2 , novemberben 76 -3 
és decemberben 55 4 mm. A 
legcsapadékosabb nap volt no
vember 5-e, amikor 24 óra alatt 
3 5 6 mm. volt a lehullott csa
padék. 

A csapadékos napok száma 
( O i mm-nél nagyobb csapadék
kal) 139. Hó esett 38 napon. 
Zivataros volt 7 napon. 

Kiss Gyula. 

Rendezőségek 
figyelmébe. 

Az Oszágos Sajtókamara 
határozata értelmében minden 
belépődíjas vagy burkolt belépő
díjas (müsormegváltás stb.) mu
latság, estély vagy összejövetel 
előzetes híradása közlési díjfize
tés alá tartozik még azon eset
ben is ha az estély kulturális 
vagy jótékony célt szolgál. Ha 
tehát a rendezőségek ilyen köz 
léit óhajtanak, azt a szabványos 
sordijak szerint meg kell fizetni. 

Az „Eseménynaptár-ro
vatban a szerkesztőség a mulat
ság vagy összejövetel előtt bár
mifélt híradást ingyen tesz közzé 
tájékoztatás és az események 
torlódásának elhárítása érdeké
ben. 

A szokásos tiszteletjegyek 
megküldése esetén a szerkesztő
ség gondoskodik a lezajlott ese
ményekről való tudósításról s 
ezek az utólagos tudósítások, 
mint hírszolgálat, nem esnek 
díjazás alá, hacsak különös kí
vánság vagy nyugtázás óhaja 
nem merül fel, amely esetben 
az ilyenek szintén dijazandóle. 

Előfizetési felhívás. 
Mai lapszámunk máso

dik évnegyedben, melyhez 
postautalványt mellékeltünk, 
miért is felkérjük t. vidéki 
olvasóinkat, hogy a csatolt 
postautalvány felhasználásá
val az előfizetési dijat pos
tán, a t. helybeli előfizetőin
ket pedig, hogy személyesen 
kiadóhivatalunkhoz (Czike 
Pál é> Társai könyvke
reskedés Komárom, Mus-
solini-út 23.) juttassák el, 
hogy a lapot nb. címükre 
akadálytalanul küldhessük. 

Előf izetés i á r a k : 
E g é s z é v r e 8 P. 
Fé l ff 4 P. 
iNegyed „ 2 P. 

Hazafias tisztelettel. 
az Uj K o m á r o n i m e g y e i H i r l a p 

kiadóhivatala 

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

Telefon 470. 
Január 10-én, szombaton, vasár
nap, hétfőn mindennap 415, l|27 ( 

és U29 órakor. Vasárnap 215 
órakor is. Eötvös József báró 
kiassziku* regénye a „Karthausi" 

alapján készült film a : 

Néma kolostor. 
A legjobb magyar művészekkel. 

UFA- és MAGYAR híradók. 
Január 14-én, szerdán és 15-én, 
csütörtökön M27 és I|29 órakor 

örök szerelem. 
A darab áriákat G i g ü énekli. 

FOX- és MAGYAR híradó. 

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

kezdése előtt 1 órával. 
3037JI941. vglit . sz. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Kűváry József komáromi ügy

véd által képviselt G a z d á k Biztosító 
Szövetkezete javára egy végrehajtást 
szenvedett ellen 222 P 40 f. tőke és több 
követelés járulékai erejéig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés 
történtannakbeszámitásávalakomárom-
városi k i r . járásbíróság 1941. évi Pk. 
15234. sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1941. évi január hó 25-én 
lefojilalt felülfoglalt 6765 P-re becsült 
ingóságokra a fenti k i r . járásbíróság 
fenti számú végzés ível az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi X L I . 
tc. 20. § - a alapján a következő meg
nevezett: dr . Kőváry József ügyvéd 
által képv. Kárpátia G a z d á k Bizt. javára 
1509 P 42 f. s jár. s továbbá a foglalási 
jkönyvböl ki nem tünő más foglal !atók j a 
vára it, az árverés megtartását elrendelem 
de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk ma is fennáll és ha ellenük ha
lasztó hatályú igénykereset folyamatba 
nincs végrehajtást szenvedő lakásán, 
üzletében Érsekiélen leendő megtar
tására határidőül 1942. évi j a n u á r hó 
22. n a p j á n a k délután 3 4 3 ó r á j a 
tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
bútorok gazdasági felszerelések éb ál
latok s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
igérőaek — de legalább a becsár két
harmadrészéért — készpénzfizetés mel
lett el fogom adni, még akkor is, ha a 
bejelentő fél a helyszínin nem jelenne 
meg, ha csak ellenkező kivánsárot 
írásban nem nyilvánít. 

Komárom, 1941. évi dec. 27. 

Moravetz 
(P- H.) kir. bír. végrehajtó. 

Komárom thj. szab. kir. város 
polgármesterétől. 

237J1942. 

T á r g y : Az 1942. évi ut-
fentartási és építési 
kőanyagok beszer
zése. 

K i v o n a t o s 
v e r s e n y t á r g y a l á s i h i r d e t m é n y . 

Kwmárom t h j . szab. k i r . város 
pogirmestere a kezelése alatt álló utak 
fentartásához és építéséhez az Í942. 
évben szükséges hengerlési és fen tar
tási bazalt vagy andezit kőanvagok 
szállítására nyilvános versenytárgyalást 
hirdet . 

A közszállitás költségei szabály
szerűen biztosítva vannak. 

Az előirányzott szükséglet ösz-
szesen 2190 t . bazalt vagy andezit zú
zottkő és zúzalék. 

Az ajánlatokat 1942. é v i február 
h ó 16-án délelőtt 11 ó r á i g kell a p o l 
gármesteri iktató hivatalnál benyújtani. 
A felbontás ugyanaznap déli 12 órakor 
fog az érdekeltek jelenlétében a p o l 
gármesteri hivatalban megtörténni. 

A bánatpénz 2 (kettő) 
A részletes hirdetmény, ajánlati 

űrlap és költségvetés a polgármesteri 
hivatalban (műszaki [V.J ügyosztálynál) 
a hivatalos órák alatt megtekinthető és 
ivenként 20 f., összesen 1 P. térítés 
ellenében megszerezhető . Postai meg
küldés a térítési összeg és v á l a s z b o 
ríték beküldése mellett kérhető. 

Komárom, 1942. január 7-én. 

Polgármester. 

A komárom-ujvárosi k i r . járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság . 

4054Í1941. tkv. s z á m . 
Árverési hirdetmény-kivonat. 

Babai G y u l á n é végrehajtaíónak 
kisk. Krisztinyák Margit és Erzsébet 
végrehajtást szenvedő elien indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság a végrehajtási árverést 32 P 50 f. 
tökekövetelés és járulékai behajtása 
végett a Császár községben fekvő s a 

császári 2014. sz. tkvi betétben 
A f 1 . sor 77G. hrszániu Ház 325. í z . 
a. udvarral kiskorú Krisztinyák Margit 
és Erzsébet nevén álló ingatlanra 1200 
P kikiáltási árban, a Kovács István 
javára C. 1. és 3. alatt bekebelezett 
holtigtartó haszonélvezeti jogyal ter
helten elrendelte. 

Az árverést 1942. é v i f e b r u á r hó 
7. n a p j á n d é l u t á n Vs 4 ó r a k o r C s á 
szár községházánál fogják megtartani. 

Az árverés a lá kerülő ingatlant, 
ha az árverés megtartását a v é g r e h a j 
tatok közül Babai G y u l á n é kéri 620 P, 
ha Lőwenstein Sándor kéri 671 P 20 f. 
vételárnál alacsonyabb áron eladni nem 
"lehet. (5G10J1931. M . E. sz. rendelet 
2 1 . §-a . ) 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 o/0-a 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
o/«-ára kell kiegészíteni. 

Komárom, 1941. október 23. 
D r . Jánossy G á b o r sk. k i r . jbiró. 

A kiadmány hiteléül : 
P. H. Horváth 

k i a d ó . 

az uj kat. templom körül 
előnyös fizetési fel : iek 
mellett jutányos áron 

e l a d ó k. 
Érdeklődni lehet 

a Komárommegyei Hitelbank Rt-nál 
K o m á r o m , Baross-u. 7. sz. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könv'vnvomdáiában Komárom 

Mussolini-ut 23. 
Fek-iős v e z e t ő : Hacker Dezső, 


