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4 P. j Egyes szám ára
Megjelenik minden szombaton.

A r a t á s előtt
Megint itt van PéterPál napja, a magyar földnek,
a készülő aratásnak, a ma
gyar búzának, a magyar
életnek legnagyobb ünnepe.
Nehéz napjainkban ma
minden gondolatunk a sár
guló aranytenger, az ér
lelő búzatáblák felé száll, az
aratás körűi forgolódik, mert
a mai háborús időkben kü
lönösen érezzü: ha jó búzater
mésünk lesz, m lliók válláról
gördülnek le a mindennapi
élet legsúlyosabb gondjai,
ha jó lesz az aratás, akkor
lesz kenyér, a gazdának, az
aratónak, a gyári munkás
nak, az iparosnak, a keres
kedőnek, a tisztviselőnek, az
itthonievőnek és a harcoló
katonáknak meg lesz a min
dennapi kenyere, mely nél
kül nincs élet, nincs előre
haladás. A jó Isten áldása :
a magyar buza néhány nap
múlva talán sok-sok könny
nek lesz a letörlője, sok-sok
reménynek lesz valóraválása.
A Teremtő csodája ez
az acélos buza, a magyar
föld aranya. Ott ring még
az Isten szabad ege alatt. Az
időjáíás viszontagságai elle
nére siet kalászba szökkenni,
sárgul és várja az aratás nap
ját, az időt, midőn pendülhet a
kasza és búghat majd a csép
lőgép. Befejezzi földi életét
és holnap majd uj életet ad :
lesz a magyar élet titka, zá
loga, biztositéka. Ki
ne
érezné Péter-Pál napján, a
hagyományos aratási munkakérdés örömünnepén, hogy
Isten áldása ott lebeg a
magyar mezők felett? Biztató
szava ott suttog a kalászok
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Mielőtt suhan a kasza,
rendekbe dől az aranysárga
buza és a kemény, meg
feszülő in hozzá fog Isten
áldásának
betakarításához,
kulcsolódjon imára minden
mayyar kéz, fohászkodjék
a felhők mögött elrejtőzött
Mindenható Atyához az em
beri sziv, hogy a minden
élet adója, a nemzetek és
népek Ura és Istene áldja

meg a magyar földet és ad
jon kenyeret, a harctereken
küzdő katonáknak, a gyer
meknek, a dolgozó emberek

nek és mindenkinek! Adja
Isten, hogy aratásunk áldást
hozó legyen!

A Fejér-Komáromi Evang. Egyházm. közgyűlése.

Fadgyas

Aladár

komáromi ev. lelkész esperesi beiktatása.
£ z őszinte tiszteletadása ra
gaszkodó szeretet nagy számban
hozta össze a Fejér-Komaromi
Evang. Egyházmegye közgyűlé
sének alkotó és érdeklődő tag
jait, hatalmas arányú ünnepséggé
avatta az egyházmegye július 1 i
közgyűlését, amelynek keretében
az egyházmegye beiktatta tisztébe
uj ellüvolt esperesét,
Fadgyas
Aladár, komáromi ev. lelkészt.
Városunkba érkeztele Wulf
Olaf ellentengernagy, a M F T R
elnöke, báró Malcomes Albert
nagybirtokos, egyházi másod
felügyelő és dr. Tróger
Ernő
miniszterelnökségi osztályfőnök
társaságában dr. Horváth
Kor
nél min. tanácsos,
NedcczkyGribsch
Viktor
nagybirtokos,
Lux Lajos ny. ezredes, vitéz
nagyjókai Farkas Jenő ny. vezér
kari ezredes, dr. Zelenka Frigyes
kormányfőtatiácsos,
egyházke
rületi főjegyző, dr. Handel Béía
egyházmegyei felügyelő,
Pataky
László M é p alelnök, országgyűlési
képviselő és még sokan mások.
Továbbá résztvettek az ünnep
ségeken: a délkomáromi r. egy
ház küldöttsége Surányi
Ferenc
apát, esperes-plébános vezetésé
vel, az északkomáromi rk. egy
ház Weszelovszky
János járásbirósági elnök vezetésével, a
komáromi ref. egyházak, Galam
bos Zoltán és Sáry Imre lelké
szek küldöttségtikkel, a tatai ref.
egyház képviseletében dr. Márkus
Jenő theol. tanár, lelkipásztor, a
komáromi helyőrség küldöttsége,
Király
ezredes
vezetésével,
Komárom
vármegye
képvi
seletében Reviczky
István alis
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Szövetkezet
11-es sz. üzletében
Komárom, Mussolini-út 19.
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Evangélikus nagy ünnepségek Komáromban.
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Komarom, Wassolini-ut 2'á.
Telefon 4 8 1 .
Hirdetések díjszabás szerint.
Kéziratokat nem adunk vissza.

P A T H Ó GYULA

zizegésében: Aki bennem
hisz, nem csalatkozik? Ki
ne tudná ma az európai
nagy háború kellős közepén,
hogy a buza, ez a kis magocska, az egyetlen igaz és
szilárd alap, mely megingat
hatatlan, melyre mindig le
het épiteni, amely mindig
komoly, acélos és hűséges,
mely nélkülözhetetlen, me
lyért mindennap
könyör
günk.
Lelkünk minden aggo
dalma most azok mellett
virraszt, akik a földet mű
velték és verejtékes munká
jukkal virradattól késő estig
dolgoznak, hogy legyen az
életünket, a földünket védő
honvédeinknek kenyere, ne
künk mindannyiunknak min
dennapi betevő falatunk. M i ,
itthon levők, az idei aratás
napját különöskép dobogó
szívvel, szorongó lélekkel
várjuk, mert tudatában va
gyunk annak, hogy a ma
gyar föld termése most nem
pótolható, az uj élet Ígérete
csak akkor teljesülhet, ha a
pirosas-sárgás, pici magyar
buza éppen olyan világra
szóló dicsőséget hoz a ma
gyar névnek, mint a magyar
honvéd, melynek televény
talaja is a nép verejtékkel
öntözött földjén van.

Megbízható minőségű árut

SZERKESZTŐSÉG

Helelós s z e r x e s z t ő :

pán és vitéz dr. Hunyady László
vni. főjegyző, Komárom város
küldöttsége dr. Vizkelety Sándor
tanácsnok vezetésevei. T o v á b b á
Jánossy
Károly és dr. Zoltay
miniszteri tanácsosok, m. k i r .
pénzügyigazgatók,
vitéz
Slaky
Jenő törv. tanácselnök és még
több küldöttség helybői és v i 
dékről. Táviratot küldtek Alapy
Gáspár m. kir. kormányfőtaná
csos, polgármester, Kardos Gyula
püspökhelytttes, Laszkary Gyula
nógrádi felügyelő, nagybirtokos,
dr. Jánossy
Lajos egyet, tanár,
Takács Elek m. kir. kormányfőtanácsos, a bábolnai protestáns
egyház, tatai MANSz, tatai evan
gélikus nők, aimásfüzitői misszió
slb.
A közgyűlés az egyház k u l tnrtermében a hirtelen megbete
gedett dr Handel Béla felügyelő
helyettese, Nedeczky Gribsch V i k 
tor és az üresedésben lévő es
peresi tiszt közgyűlési helyettese,
a legöregebb egyházmegyei lel
kész, Piri Károly elnöklete alatt
d. e. 9 érakor vette kezdetét. A
megalakulást formaságok elinté
zése után felolvasták a távollévő
felügyelő
megnyitóját,
majd
jegyző ismertelte a helyettes es
peres, Fadgyas Aladár főjegyző
elmúlt évi részletes jelentését,
amelynek kapcsán elvonult a
közgyűlés lelkiszeme előtt az e l 
múlt év nemzeti és egyházi élete,
az egyházmegye
életét érintő
nagy események s magának az
egyházmegye életének a szívve
rése. Erinek keretében ünnepelte
a közgyűlés hazánk kormányzó
ját és a kormányzó helyettest, a
Tagjainknak

vásárlási visszatérítést
adunk.
Legyen tagunk !

Lő w y bútoráruház G y ő r
Gr. Tisza István-tér 5.

Ide menjen, ha
jó bútort akar.
nagy viharban rendithetetlen hű
séggel harcoló magyar hadsere
get Kegyelettel emlékezett az
egyházkerület s az egyházmegye
fájó
vesztességeiről,
hallgat
ták a
résztvevők,
D.
Ko
vács Sándor püspök gyászos
tlhunytáról, dr.
Sztranyavszky
Sándor kerületi felügyelő tragikus
elhunytáról s az egyházmegye
vesztttégeiről,
köztük
Belesük
Sándor dr. kir. közjegyző szo
morú elhalálozásáról. Majd a
gyász mellett az örvendetes ese
ményeket is felvonultatta a je
lentés, amelynek kapcsán k i b o n 
takozott az az örvendetes tény
hogy a nagy kiterjedésű egyház
megye életében eleven lüktető
volt a rendkívüli esztendőben is
a hitélet.
Ezután került sor az uj
választások tárgyalására s ennek
során az uj esperes m e g h í v á s á n .
Fadgyas
Aladár uj esperes dr.
Zoltai Róbert min. tanácsos ve
zetése alatt álló küldöttség kísé
retében jelent meg a közgyűlés
előtt s lelkes ünneplés, meleg
ü d v i z l é s után foglalta el esperesi
széket. Utánna kezdetét vettt az
ünnepélyes istentisztelet, melynek
keretében Fúria Zoltán alesperes
megkapó, meleg igehirdetés ke
retében vette ki az esküt az uj
esperestől.
Az újonnan beiktatott Fad
gyas Aladár esperes tartotta meg
azután székfoglalóját. Mély meg
hatódottsággal emlékezett elődei
ről, majd Isten előtt hálát adva
köszönte a feléje hajló
nagy
bizalmat. Uj tisztében Isten
től nyert küldetést lát, amely
nek a ma emberének engedel
meskedni kell. Jól tudja, feladata
nem fényt és díszt adó tisztség,
hanem sok munka, sokszorozó
dott kötelesség. Nehéz nagy idők
ben, egy eszmékben forrongó,
lelkileg, erkölcsileg újjáalakuló
világban jól tudja — úgymond
— , hogy mi vár az egyházakra,
mi azoknak az elvégzendő fela
datuk. A mu!t parancsa a jelan
követelése s a jövővel szemben
vaió felelősség súlyossá teszik
a magyar, keresztyén és nemzeti,
szociális feladatokat — e szó
evangéliumi értelmében
véve,
— mit várnak a ma vezető
embereitől. E nagy munkára
keres és hiv
munkatársakat,
egyháziakat, világiakat, minden
igaz magyart, hogy valóra váljon
hazánk megnagyobbodásán ke
resztül annak lelki újjászületése is.
A székfoglaló beszéd után
a megjelent küldöttségek üdvö
zölték az esperest. Majd a köz
gyűlés napirendjét tárgyalták le
s a feledhetetlen szép ünnepnap
sokak lelkében bizonyára mély
benyomásokat hagyva a késő
délután zárul!.
Megelőző napon a bizottsá
gok tárgyaltak, este pedig a
gyámintézet rendezett az egyház
templomában igen magas nivóju

vallásos estet, amelyen
Németh
Q é z a csabdi ev. lelkész hirdette
az igét, magánénekszámot adott
elő Szurmay Mária mély átérzés
sel, nagyon kedves és mély ha
tást keltő elbeszélését olvasta fel
Sz»mbathy Viktor iró: „Templom
és hazafiság" cimen, gyakorlott
előadók módjára szavaltak köl
teményeket : Gout Vilmos száki
ev. tanító, Csukás
Erzsébet és
Bakos Balázs.

A komáromi szentbenedekrendi
kat. gimnázium évkönyve.
Az iskola 293 évében szer
kesztette és adta ki dr. Dobrovich
Ágoston igazgató a komáromi
szentlienedekreiidi kat. gimná
zium 1941—42 évről beszámoló
évkönyvét, melynek gazdag tar
talma az iskolai év magas szín
vonalú munkájáról ad hű képet.
Bevezetőben X I I . Pius pápa
püspökké szentelésének
25-ik
éves jubileumáról találunk tar
talmasmegemlékezést, majd Szé
chenyi Istvánról, a legnagyobb
magyarról és Katona Józsefről,
a költőről és drámairórul olvas
hatunk értékes tanulmányt hűen
megrajzolva nagy egyéniségüket.
„ E g y árva magyar" cimmel Kö
rösi Csorna Sándor emlékének
is szentel a könyv néhány meleg
sort. Közre adja a megérde
melt kormányzói elismerést ör
vendetes hirét, mely szerint az
év folyamán a rend kiváló tagja,
az intézet köztiszteletben álló
nagytudásu tanára, dr. Hajdú
Lukács Signum Laudis kitünte
tésben részesült.
Érdekes az iskolás múltja,
mely 1649-be nyúlik vissza és
változatos élet
után sok-sok
szép eredménnyel jut el a mába.
Itt közli az intézet kiváló el
hunyt növendékeit, volt tanárait
és igazgatóit.
A tanári testületnek 31 ta
nára van, kiknek gazdag i r o 
dalmi és tudományos munkás
ságáról, iskolai, tanulmányi és
közéleti működéséről is beszá
mol az Évkönyv. Az iskola belső
életére vonatkozó közlemények
örvendetesen adják tudtul, hogy
az iskola valláserkölcsi alapon
állva, a magyar nemzeti szellem
ben történő nevelő munkájával
nemcsak tanulmányi előmenetel
ben ért el szép eredményeket,
hanem az életre nevelét és ké
szülődés munkájában is. G y ö 
nyörű eredményeket mutatnak
fel az ifjúsági egyesületek (a hit
buzgalmi egyesület, önképzőkör,
cserkészcsapat, sport és levente
alakulatok, diákkaptár, ének- és
zenekarok), példás irányítással
mflködnek a szociális, nevelés
ügyi intézmények.
A tanulók létszáma 676
volt. Ebből 532 fiú és 144 leány
(Nyilvános tanuló 528 fiu és
143 leány, magántanuló 4 fiu és
1 leány). A tanulók megosztása
vallásuk szerint: 399 fiú 112
leány katolikus, 3 fiú g. k a t ,
97 fiú 21 leány református, 13
fiú és 3 leány evangélikus, 1 fiú
g. kel., 19 fiú 8 leány izr. Nyelvi
kép : 527 fiú és 144 leány ma
gyar anyanyelvű, 3 fiú német, 1
fiú szlovák, 1 fiú szerb anya
nyelvű.
Végül tájékoztatót ad
Évkönyv a jövő tanévre
közli a tankönyvjegyzéket.
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Azonnal megkezdi a vármegye
tisztviselői bérháza építését Komáromban.
Közgyűlés a vármegyeházán.
Komárom vármegye tör
vényhatósági bizottsága v. Nagy
Nándor főispán, elnöklésével j ú 
nius 30 án, kedden rendes köz
gyűlést tartott székházának nagy
termében.
Elnöki megnyitójában ke
gyeletes szavakkal
emlékezett
meg főispánunk a gyászról, a
nagy veszteségről, mely
GyőrffyBengyel
Sándor közellátásügyi
miniszter elhalálozásával az o r 
szágot érte. A kegyelet és a
gyász szomorú érzésével emlé
kezett a vármegyei törvényható
ság bizottságának tagjai sorából
elhunyt dr. Belcsák
Sándor kir.
közjegyző, dr. Varjú Mihály es
peres-plébános, Tölgyessy Jenő
szentszéki tanácsos, plébános,
Tóth Miklós, Pásztó János és
Kiprich
András bizottsági ta
gokról, akik lelkiismeretes mun
kájukkal nagy értéket jelentetlek
a köznek. Indítványára a köz
gyűlés egy percig tartó néma
felállással adózott felejthetetlen
emléküknek. Jelentette, hogy a
megüresedett albizottsági heiyeket Sári
Imre ref. lelkész és
Herczig
Imre bizottsági tagok
kal töltötte be, a törvényhatósági
bizottság kiegészítése
céljából
pedig javaslatot tett a belügy
miniszternek. Az öröm hangján
szólott
és adta közgyűlésnek
tudomásul, hogy legfelsőbb he
lyen kimagasló elismerést nyert
a közéleti önzetlen, áldozatos
munka. Eme kitüntetés
során
Király József országgyűlési kép
viselő, csicsói esperes-plébános,
m. k i r . kormányfőtanácsosi mél
tóságot kapott, Király
Miklós
gyógyszerész
legfelsőbb kor
mányzói elismerésben (Signum
Laudis) részesült, Rázgha Ká
roly a Felsődunántuli M e z ő g a z 
dasági Kamara elnöke a törvény
hozás felsőházába hivatott be.
A három törvényhatósági bizott
sági tagot a maga és a tövényhatóság neveden melegen üd
vözölte.
egy éve mult — mondotta
tőispánunk emelkedett h mgon
— hogy a német hadsereg meg
indult az orosz áradat ellen, vé
deni
Európa
életbiztonságát,
keresztény kultúráját. Ebben a
hadjáratban a magyar honvédse
reg is részt vesz, bátran, hő
siességgel küzd az első pillanat
tól kezdve a dicsőséggel harcoló
szövetségesemellett.Büszkék va
gyunk arra, hogy nem hiditó
hadjáratot folytatunk, hanem be
csületes hősi áldozatott hezunk
az európai
közösségért,
saját
hazánk
boldogulásáért,
tsaládi
otthonunk megvédéséért. Végtelen
szeretettel, büszkeséggel nézünk
honvédeink felé, akik fényesen
ttsznek
eleget kötelességüknek
még a legsúlyosabb, válságos
percekben is. Minden elisme
résünk és hálánk az övéké, kik
a harctereken küzdenek. Hálánk
azonban csak akkor lesz teljes,
ha itthon, a belső fronton olyan
életviszonyokat tudunk biztosí
tani, melyek nekik erőt adhat
nak a további küzdelmekre. Cse
lekvő hálát juttatunk katonáink
iránt, ha itthon lendülettel, k i 
tartással, nyílt és egyenes szín
vallással, erőteljes tettkészséggel,
fokozott munkavállalással, a gaz

dasági rend szavatolásával, le
mondással az összes magyar
erőket egységesen a nagy célok
szolgalatába tudjuk állítani. A
belső rend és fegyelem szelle
mében dolgozzunk minden vona
lon a jobb jövő eléréséért és ez
alkalommal is — hangsúlyozta
— amikor szeretettel és biza
lommal köszönti a megjelen
teket, ebben szellemben nyitja
meg a közgyűlést.
Az alispáni jelentést, melyet
nyomtatásban kézbesítettek m i n 
den bizottsági tagnak, valamint
a számonkérőszék üléséről fel
vett jegyzőkönyvet
tudomásul
vette a közgyűlés és őszinte k ö 
szönetét fejezte ki a vármegyei
tisztikarnak lalkiismeretes, érté
kes munkájáért.
A törvényhatóságok átira
tait tárgyalta
hasonlószellemü
felirattal támogata a közgyűlést.
Magáévá tette
és
elfogadta
Vasmegye átiratát az egészség
ügy korszerűsítése, Zalavárme
gye átiratát a községi és kör
orvosok és állatorvosok, vala
mint írnokok részére a féláru
vasúti kedvezmény kiterjesztése,
Zalamegye átiratát a kinevezett
községi tisztviselők véglegesítése
és ennek sürgős végrehajtása,
Biharvármegye átiratát a román
agrárreform végrehajtása folytán
a magyarságra nézve előállott
sérelmes helyzet orvoslása, a
vármegyei tisztviselők
status
sérelmének orvoslása, Vasvár
megye átiratát a tejtermelő gaz
dák korpaellátási
rendszerének
megváltoztatása,
Abaujtornavármegye átiratát a káromkodás
ellen indított mozgalom támoga
tása tárgyában.
A tárgyalások
folyamán
Rázgha Károly felszólalására ígé
retet tett az alispán, hogy a
mentőautók igénybevételi fuvarkölség megtérítés céljaira a vár
megye háztartási alapból kész
hozzájárulást biztosítani, hogy
a sürgős szállításoknál, a viteldíj
vállalásának vitája esetén anya
giak miatt a mentőautó m ű k ö 
dése ne zavartassák.
Vármegyei szabályrendele
teket alkotott, illetve ujjáalkotott
a közgyűlés. így megalkotta a
fürdő szabályrendeletét, melynek
értelmében zsidók a nyilvános
közös fürdőket
nem vehetik
igénybe, részükre külön fürdő
állítandó fel és ezen z3idéfürdőknél csak zsidószemélyzet a l 
kalmazható, megalkotta a jegysok és egyéb községi alkalma
zottak szabadságidejéről i s he
lyettesekről szóló szabályrendeetet, a gabona védekezéséről, a
vasúti átjáróknál és közúti ka
nyarnál a szabad kilátás bizto
sításáról, a házgondnok és vár
megyei szolga-személyzetről, a
közlekedési veszélyek és aka
dályok elhárításáról, az iskolai
rend védelméről, az utőrök szol
gálatáról, a vármegyei f a i s k o l á 
ról, a kötelező halottravatalozó
ról, a trágyatelepek kötelező e l 
készítéséről szóló szabályrende
leteket.
A
dunaszerdahely-medvei
útszakasz kiépítéséhez 30 000 P
költség erejéig hozzájátul a köz
gyűlés, ellenben a medvéi komp
üzemi költségeinek fedezésére

nem adott segélyt, n törvényható
sági utörök létszámát
52-ről
120-ra emelte, a martosi bekötő
ut kiépítése és az ógyalla-gútai,
valamint a bagota-imtlyi utakon
épült csatomahidak építési m u n 
kák felülvizsgálatát jóváhagyta.
Nagy vitát idézett
Csiffáry
Lajos illésliázai lakos
magyar
nemességének kihirdetési
ké
relme. Farkas Lajos bizottsági
tag a kérelmező cseh uralom
alatta magatartását
kifogásolta,
nem tartja érdemesültnek, hogy
a vármegyei nemesek közt sze
repeljen. Leőke Károly az ügy
kivizsgálását kérte, dr. Torna
nóczy József, Rázglia Károly, v i 
téz dr. Hunyady László, dr. Bö
szörményi László, Hinleder
Fels
József főügyész
hozzászólása
után végül is a közgyűlés n a p i 
rendre tért a kérelem felett s
nem hirdette ki a nemességet.
D r . Mihály G é z a járási f ő 
szolgabírónak Hangya igazgató
sági tagságát tudomásul vette
a közgyűlés és napirendre tért
Kovách Károlynak a ponyvairo
dalom megfékezése
tárgyában
tett indítványa felett, mert időköz
ben kormányrendelet intézkedett
a kérdésben.
Magáévá tette még a köz
gyűlés Zalamegye azon átiratát,
hogy a vidéki O T I tagok gyógy
fürdő kedvezménye újból ren
deztessék, mert a meglevő igaz
ságtalan, súlyos feltételeivel le
hetetlenné teszi a fürdők igény
bevételét.
Az ács-bábolnai törvény
hatósági ut korszerű kiépítésé
hez hozzájárult, annak költségeit
egyharmad
részben
vállalja,
amennyiben az állam a 7 8 km-es
utat kiépíti.
A vármegyei tisztviselő lakásora kiirt tervpályázatok közül
— a műértő bizottság felülvizs
gálata és javaslata alapján —
Ehn József bpesti műépítész terveit
fogadta el a közgyűlés kivitelezés
re. Felhatalmazta a közgyűlés az
alispánt, hogy a Fried Miksa
féle 1294 négyszlögö telkekre 12
P. és a városi 1297 négyszögöl
telkekre á 24 P árban összesen
47528 P vételárért
adásvételi
szerződést kössön s a vármegye
közönsége nevében a szerződést
írjon alá, hogy a tisztviselő laká
sok, mint az autógarázs és mel
lékhelyiségek építkezése azon
nal megkezdődhessék.
Felkéri
az alispánt, hogy az építkezés
re tegye meg a szükséges i n 
tézkedéseket. Az építkezések fefedezésére a célra takarékolt
400.000 pengőt kijelölte, a to
vábbi költségekről pedig a folyó
évi megtakarításokból fog gon
doskodni.
Végül a háztartási és egyéb
alapok 1941 évi zárszámadásai
vizsgálta felül és hagyta jóvá.
H a l á l o z á s . Cserfői Troykó
O y u l a m. kir. gazdasági taná
csos, gróf Zichy senioratusi ura
d a l o m , majd a gróf Győry Teréz
uradalmának nyugalomba vonult
föintézője június hó 2'í an, 61
éves korában Rácalmáson ejhunyt.
A tatai Troykó család gyászolja.
Újra érvényes a munká
sok vasutkedvezménye. Az á l 
lamvasutak igazgatósága közli,
hogy az i p a r i , kereskedelmi és
bányászati munkavállalók, fize
téses szabadságidejére engedé
lyezett 50 százalékos kedvez
mény június hó 12-től ismét
•érvényes.
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Napközi

Otthon

Vármegyei

Komárom vármegyében

rendkívüli kisgyűlés.

A család ma válságban van.
A házastársakat a mindennapi
létküzdelem
ezerféle
gonddal
terheli s városokban a gyárak,
a műhelyek, a munkahelyek, a
falusi életben pedig a felfoko
zott mezőgazdasági
munkavég
zés annyira igénybeveszi, leköti,
hogy nem marad idő a gyermek
kel töiódni. így jut a nemzet
kincse, a jövő reménysége a
legsivárabb helyzetbe, gondozat
lanul, ápolatlanul cseperedik fel,
;i családi tü/lieiy melegétől meg
fosztva, a s/.ü!ői
felügyeletet
nélkülözve, minden jóravaló ne
velés híján kerül ;iz utcára, hol
a züllés veszélye kisérti. A csa
lád válságáért ma a gyermek
szenved legtöbbet.
A sivár állapotokon akar
javítani a mai élet követelmé
nyeinek megértő szellemét kép
viselő alispánunk, a vátmegyei
törvényhatóságunk, amikor ge
nerálisan akarja megoldani a
vármegye legszegényebb
népi
rétegének, a mezőgazdasági mun
kásságnak feiscgitésél és tűrhe
tőbb életkörülményekhez juttatá
sát éppen az által, hogy a nyo
morában és kegyellen életviszo
nyai között ártatlanul szenvedő
magyar gyermek mentésénél és
segítésénél
kezdi nagyvonalú
munkáját.
Három év előtt fogott hozzá
a vármegye a gyermekvédelem
megszervezéséhez s az Egyesült
Női T á b o r támogatásával Nap
közi Otthonokat állított az egyes
községekbe. Az idén az Egyesült
Női T á b o r hathatós közreműkö
désével 101 nyári Napközi Ott
hont nyitnak s mintegy 5000
gyermeket vesznek gondozásba,
mentenek meg az elzülléstől.
A 101 nyári Napközi Ott
honban óvónők és 83 női nem
zetvédő szolgálatra önként jelent
kezett gondozónők végzik a ne
velő és egészségügyi munkát a
szülők helyett, lelkes magyar lá
nyok és asszonyok áldozzák
nyári szabadságukat a nemzet
építő szociális munkára.
Az önként jelentkezett gon
dozónők részére a vármegye és
az Egyesült Néi Tábor három
napos tanfolyamot is tartott Ko
máromban a héten, hogy szak
szerű elméleti és gyakorlati elő
adások
keretében ismereteket
nyujtsva mindazoknak, akik apró
gyermekek nevelési, foglalkoz
tatási, egészségügyi problémái
val eddig nem foglalkoztak. A tan
folyamot dr. Székelyhidy
György
vm. tiszti főorvos irányításával
jó kgnes szociális testvér, a vár
megyei szociális gondozója, Ko
máromi Irmin Komárom város
szociális gondozója és Turmezey
Lászlóné, az Egyesült Női T á 
bor kiküldöttje. A háromnapos
tanfolyamon orvosok,
óvónők,
szociális gondozónők
ONCsA
előadók tartottak értékes elő
adásokat.
A nyári Napközi Otthonok
életrehivásával tanúi vagyunk an
nak a tervszerű, intézményes
szociális munkának, mely b i 
zonysága a nagyvonalú fejlődés
nek. A siker reményében öröm
mel és meleg érdeklődéssel k i 
sérjük vármegyénknek ezt a szép,
életrevaló akcióját, mely a szebb
és boldogabb magyar jövőnek
alapvető munkája.

Komárom vármegye kisgyülése június hó 30-án d . e.
9 érakor vitéz Nagy
Nándor
főispán elnöklésével rendkívüli
ülést tartott. A törvényhatósági
bizottság kisgyülésének
tagjai
szekatlan nagy számban jelentek
meg az ülésen, részt vett azon
gróf Eszterházi
Móric ny. m i 
niszterelnök, dr. Zsindely Ferenc
miniszterelnökségi
államtitkár,
országgyűlési képviselő, Ghyczy
Elemér, Lebke
Károly felső
házi tagok, Király
József kor
mány főtanácsos,
országgyűlési
képviselő is.
A kisgyűlés napirendje so
rán a közgyűlési tárgyalást igénylő
ügyeket készítette elő, majd Nyékvárkony
község
határozatát
hagyta jóvá s hozzájárult, hogy
levente otthon és a kultúrház
építéséhez 20000 P.-t
fordít
hasson, ezen levente otthon épí
tési alapból 1500 P-t ablak és
ajtók megvásárlásara használ
hasson.
Napirend után gróf Eszterliázy Móric, Péntek Pál, dr. Zsin
dely Ferenc, Pyber
László és
más törvényhatósági bizottsági
tagok a lisztőrlési és az uj termési rendelet, a takarmány szükségletbiztositás, a sertés hizlalás-zsirellátás, állatértékesités, a
szappanfőzés-lúgkőbeszerzés, a
szőlőveszedelem és a rézgálic
beszerzés és még néhány aktu
ális közgazdasági és közellátási
problémát vetettek fel, mire élénk
vita indult. A közhasznú hozzá
szólásokra vitéz Nagy
Nándor
főispán Hdott megnyugtató vá
laszt elnöki záróbeszédében.

Beszámoló
városunk
lánkivüli

1941—42. tanév
népművelési

isko-

munkájáról.

Komárom thj. szab. kir.
város területén az 1941—42. tan
évi népművelési munka legna
gyobb része befejeződött, ö r ö m 
mel állapithatjuk meg,
hogy
Népművelési Bizottságunk mun
kája iránt a város közönsége
nagy megértést tanúsított s a
tanfolyamok és előadások láto
gatóinak
száma jelentékenyen
nagyobb volt az előző évinél,
dacára a rendkívüli viszonyoknak.
Sikerült a tanévben a há
borús idők okozta nagyobb ne
hézségeket leküzdeni s a B i 
zottságnak minden mód és esz
köz felhasználásával elérni, hogy
a mai élet
követelményeinek
megfelelő továbbképzést bizto
sithasson a tudás után szomjazóknak. A cél érdekében tar
totta meg a téli esti-kereske
delmi és szakirányú tanfolya
mokat, hogy mindazok, akiknek
ezekre az ismeretekre szükségük
van, vagy lesz, előre felkészül
hessenek az életre.
A város területén számsze
rűleg a következő népművelési
tevékenység f o l y t : 116 népmű
velési és közműveltségi előadást,
36 műsoros estet és alkalmi
ünnepséget, 21 műkedvelő elő
adást. 8 népművelési hangver
senyt, 194 mesedélutánt, 16 ta
nulmányi kirándulást, 60 köz
rádió előadást, 44 oktatófilmes
előadást, 12 külön előadást a

leventék részére s 1 analfabéta
tanfolyamot tartott a Bizottság.
Ezeken kivül volt 3 népműve
lési és közműveltségi tanfolyam ;
ebből egy kereskedelmi levelező,
egy könyvelő és egy a háztar
tási alkalmazottak számára a l 
kalmas tanfolyam volt. Volt 1
magyaros tánctanfolyam a D o l 
gozó Leányok részére 24 órában
és 2 nőnevelési s női jellem
képző tanfolyam is. tzek közül
az egyik kézimunka- és varró
fanfolyam volt a Mansz. tagok
számára, a másik pedig háztar
tási- és főzőtanfolyam volt ö s z szesen 288 órában. Tartott még
H Bizottság 3 idegennyelvi tan
folyamot : 1 kezdő, 1 haladó
német-tanfolyamot és 1 olasz
nyelvi-tanfolyamot 109 órában.
Volt 3 ügyességi-tanfolyam : 1
kezdő, 1 haladé gyorsíró- és 1
gépirótanfolyam; összesen 240
érában. 135 irodalmi- és fel
olvasó estet is tartott a felnőttek
számára, valamint 21 Széchenyi
jellemképző előadás és 1 jellem
képző tanfolyam volt 16 órában,
összesen 1473 népművelési m u n 
kaegységet tartott a Bizottság.
Az összes hallgatók száma pedig
7638 volt. Ha beszámítjuk az
összes tanfolyamok és egyéb
népművelési tevékenységek hall
gatóit is, akkor a város területén
108.780 egyén vett részt a nép
művelési előadásokon és tan
folyamokon s egy-egy előadásra
átlagosan 87 fő esik. hzen nép
művelési munkában összesen 65
előadó vett részt.
A rideg számadatok m i n 
den szónál ékesebben beszélnek
és bizonyítják, hogy a városi
Iskolánkivüli Népművelési B i 
zottság eredményes munkát vég
zett, városunk haladó szellemű
lakosságának oktatása és nemes
szórakoztatása Wiesenbacher J ó 
zsef népm. titkár irányításával
jó kezekben van letéve.

Előfizetési felhívás.
Mai lapszámunkhoz, mely
első ez évnegyedben, pos
tautalványt mellékeltünk és
felkérjük igentisztelt vidéki
olvasóinkat, hogy a csatolt
postautalvány felhasználásá
val az előfizetési dijat pos
tán, a t. helybeli előfizetőin
ket pedig, hogy személyesen
juttassák
el
kiadóhivata
lunkhoz (Czike
Pál
és
T á r s a i könyvkereskedés
Komárom, Mussolini-út23.)
hogy a lapot nb. cimükre
akadálytalanul küldhessük.
Előfizetési árak :
E g é s z évre
8 P.
Fel
„
4 P.
Negyed „
2 P.
Hazafias tisztelettel .
az U j K o n i á r o n i m e g y e i H i r l a p
kiadóhivatala
T i l o s az i d e i l i b a é s k a c s a
f o g y a s z t á s a . A közellátást k o r 
látozó rendelet értelmében j u n .
26-tól kezdve szeptember 12-ig
idei keltetésű libát és kacsát f o 
gyasztásra levágni nem szabad.
Ez a tilalom nem vonatkozik a
kényszervágás esetére. Az eként
levágott libát vagy kacsát azon
ban forgalomba hozni nem sza
bad. Ezt a tenyésztő csak saját
háztartásában használhatja
m.

HÍREK
Kormányzónk
autóutja
Komáromon át Érsekújvárba,
ahol megszemlélte a hazatért
kerékpáros-zászlóaljunkat. Vi
téz nagybányai
Horthy
Miklós
Kormányzó Urunk július 2-án,
csütörtökön Érsekújvárod meg
szemlélte a Komaromban s ko
márommegyeiekből alakult, de a
felszabadulás után Érsekújvárra
helyezett es néhány nap előtt az
orosz harctérről hazatért kerék
páros-zászlóaljat, amely á Charkow körüli téli és tavaszi harcok
ban különösen kitüntette magát.
Őfőméltósága lelkes
ünneplés
közben lépett el a kerékpáros
zászlóalj arcvonala előtt és sze
mélyesen nyújtotta át a zászlóalj
több kiváló tisztjének és le
génységi állományi! egyénének a
nekik adományozott kitüntetése
ket, őfőméltósága
gépkocsin,
menet 9 óra előtt néhány perc
cel, jövet pedig 10 óra 20 perc
kor robogott keresztül Komá
romon. Az útvonalon mindenütt
lelkes szeretettel ünnepelte Ko
márom közönsége is a nemzet
építő államfőt.
A r a n y m i s e . Július hó 1 én,
szerdán délelőtt fél 10 órakor
Esztergomban, a Bazilika temp
lomhoz tartozó Bakács-kápolná
ban mondotta Bognár Gergely
prot. kanonok aranymiséjet. Az
első szentmiséjének
ötvenedik
évfordulóján Király József k o r 
mányfőtanácsos,
országgyűlési
képviselő, csicsói esperes-plébá
nos vezetésével Komárom vár
megyéből többen vettek részt
az ünnepségen, hogy szívből
köszöntsók a ritka évfordulót
megélt főpapot, ki félszázados
példás lelkipásztori munkáját,
Egyházáért és hazájáért folyta
t o d sok kemény küzdelmét a
megszállás ideje alatt itt élte
vármegyénkben, 41 évig lelki
pásztorkodott a Csallóközben s
ebből az időbői 12 évet töltött
Gután
köztisztelet,
szeretettel
övezve.
Uj misék a vármegyében.
Az esztergomi főegyházmegye és
a győri egyházmegye felszentelt
\ apjai közül első szentmiséjüket
vármegyénk területén mondották:
Harsányt
Gyula június 21-én
Gután, kézvezetöje és szónoka
Csókás Károly plébános volt —
Kovács Vencel junius21-én Nagymácsádon, kézvezttője
Szentir
mai Lajos _ plébános, szónoka
Mészáros
Árpád plébános volt,
— Oroszlány György június 2 1 én Ipolynagyfalun, kézvezetője
Hrabovszky Ferenc esp. plébános,
szónoka Cseri
István esperes
volt, — Zágon Bertalan bencés
tanár június 28-án Agostyánon.
Pénzűgyőri altiszti kine
vezések. A komáromi m. kir.
pénzügyigazgató a pénzügymi
nisztérium 1942. évi június hó
26-án 1.988; 1942. X V I I I . fő. sz.
alatt kiadott rendelet
alapján
Heitler Sándor kisbéri, Badics
Imre komáromi I . oszt. vigy. vég
leges, Csanaki István komáromi,
E. Kovács János almásfüzitői I .
oszt. vigyázót ideiglenes minő
ségű fővigyázóvó, Kugyelás J á 
nos dunaszerdahelyi, Szabólstván
S z a b ó Ferenc D e z s é , Somogyi
Gyula komáromi, Kulctár István
somorjai és László Béla ógyallai
I I . oszt. pénzügyőri vigyázót
ideiglenes minőségű I . oszt. v i 
gyázóvá kinevezte.

Piébánosi ideiglenes meg
bízatás. A Biboros
Hercegprí
más rendelkezésére d i . Debrei
Vilmos dunaszerdahelyi hittanár
a vasárud plébánia vezetésére
ideiglenes megbízást kapott j u l .
1 -évei kedődő hatállyal.
Nyári tánckurzus az Ipar
testületben juüus 7-én, kedden
kezdődik vitéz Kertes
tánctanár
vezetésével.
Táncórák : kedd,
péntek 20—22 óráig. Beiratko
zás 5-én 20 órától az ipartestü
let tánctermében.
Úszóverseny D u n a a l n i á son. Uszóversennyel kapcsolatos
ünnepség keretében adjak át a
dunaalmási átépített és megna
gyobbítod fürdőmedencét a íurgaiomnaknak július 12 eu d. u.
félőt órakor. — Este zene, lanc.
— O l c s ó ételekről és kitűnő ita
lokról gondoskodás történt. Ko
máromból oda és vissza hajóval
és vonattal egyaránt lehet utazni.
Részletes programmot a jövő
számunkban közlünk. — Men
jünk el mindnyájan.
1500 p e n g ő s z e n e - é s
irodalmi p á l y á z a t . A Máramarosvármegyei Kaszinó Kulturosztálya és a Prielle Kornélia
Emlékbizottság országos zene
irodalmi szöveg és színpadi pá
lyázatot hirdet. A pályázat ha
tárideje: július 15. AZ érdeklő
dők forduljanak bővebb felvilá
gosításért : dr. Aczél László fő
ispáni titkár Maramarossziget,
Vármegyeháza cimre.
Dalosünnep Kisbéren. A
„Magyar Dalesegyesületek
Or
szágos Szövetsége" fennállásá
nak 75 éves évfordulója alkal
mával a vármegyei Dalosbizott
ság Ászár, B ó k o d , Császár, Kisbér és Vérteskethely dalárdái
nak bevonásával és közreműkö
désével június 28-án Kisbéren
nagyszabású dalos ünnepélytren
dezett. Az ünnepi beszédet dr.
Somogyi Antal plébános, egye
temi m. tanár, dalegyleti elnök
mondotta, ünnepi ódát szavalt
Szűcs Józsi f dalos. A műsor
keretében a résztvevő dalárdák
külön szamokat adtak s az egye
silet férfikarok a Hymnust és
Hiszekegyet énekelte el. A fé
nyesen sikerült dalünnepet tánc
követte. A magyar daikultura
szép napjának gondos rendezé
seért Pálmay
József
községi
főjegyző Jakatich
Sándor isk.
felíigyelő, igazgató
tanitó és
Piibtiuer László kisbéri tanitó,
dalegyesültli karnagy lelkes k ö 
rültekintő munkáját dicséri.
Gazd. felügyelői értekez
let. A dunántúli vármegyék ve
zető gazdasági felügyelői az el
múlt héten Sopronban értekez
letet tartottak, majd Nagycenkre
és Eszteiházára utaztak, ahol a
növénynemesitő üzemeket tanul
mányozták.
Kántori t o v á b b k é p z ő tan
f o l y a m Győrött, AZ Országos
Kán torszövetség
rendezésében
kántori továbbképző tanfolyam
lesz Győrött j u l . 7—13-ig. A
tanfolyam előadói : Dr. Beresztóczy Miklós min. tan., orsz.
egyházi elnök, Faludi Béla orsz.
főtitkár, Bécsi Attila, Csirszka
Konrád, Enge László, Halmos
László, Kokas Kálmán, Kopasz
Aurél és Poór István oki. egyh.
karnagy Komárombél. A tovább
képzőn minden győregyházmegyei esperest kerületből két-két
tanitó vesz részt az O r s z á g o s
Kántorszövetség költségén.

Halálozás, j ú n i u s hó 30án temették nagy részvét mellett
Nagy Gusztáv ny. polg. isk. ta
nárt Tatán az ág. ev. hitv. szer
tartása szerint.
A távbeszélő előfizetők
f i g y e l m é b e . A m. k i r . posta
vezérigazgatóság hivatalos
kia
dásában megjelenő vidéki betű
rendes névsor sok helyült hibá
san tünteti fel a komáromi elő
fizetőké .. Igy pl : „Pénzíigyigazgatóság" helyet! a*t olvassuk
„Pénzügyi Kirendeltség".
KAC
sport egyesület helyett KFC van
feltüntetve, s'b. Érdeklődésünkre
a postaigar'gatóságnál azt a fel
világosítást kaptuk, hogy vala
mikor régen a hivatalok, ható
ságok, intézmények, egyesületek
a feltünteted néven kértek táv
beszélő áliouiást s azóta név
és címváltozás esetére nem kér
tek helyesbítést. Már pedig a
posta nem változtathat önhatal
múlag az előfizetők névmutató
ján. Tekintve, hogy a változott
körülmények folytan AZ elavult
cimek, nevek csak zavart okoz
nak, felhívjuk hatóságaink, hiva
talaink, egyesületeink figyelmét,
hogy a névváltozást sürgésen
jelentsék helyesbítés céljából - a
postaigazgatóságnak. Itt említjük
meg, hogy a távbeszélő előfize
tők névsorával egybefüzött „út
mutató" hoz a
megrendelések
gyűjtését most eszközli a k i 
adóhivatal, tekintve hogy a akció
postaszemélyzet jóléti alapítvá
nyát szolgálja, a gyűjtőktől kérje
mindenki az alapítvány által k i 
állított
arcképes
igazolványt,
mert csak a szabályos arcképes
igazolvány tulajdonos
jogosait
az „Útmutató" javára megrende
lést elfogadni.
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A cséplés i
ellenőröket
k i n e v e z t é k . Az uj gabonarenüelet értelmében rendszerint m i n 
den géphajtásos cséplőgép mellé
külön ellenőrt kell
beosztani,
kivétel a szérüncséplés, ahol
2—3 gépre is egy ellenőr ügyel
het. Járgányos gépek a megle\ő
ellenőrök között oszthatók fel.
A cséplési ellenőrök kétnapos
kiképzésen esnek át, tisztük lel
kiismeretes ellátására fogad,:!
mat tesznek s munkakörükbe n
közhivatalnoknak minősülnek. Az
uj cséplési ellenőrök kinevezése
a héten történt meg.

T U R U L .

FILMSZÍNHÁZ

Komárom,

Július 4 én, szombaton

Hirdessen
lapunkban.

és j u l .

6 án, hétfőn 1 2 7 és IJ29 órakori
jul. 5-én vasárnap 215 410 1127

Az

és 1|29 órakor
idény legszebb tengerész
filmje

Tengeri

farkasok

UFA hiradó.
j ú l i u s 7-, 8-, 9 - é n kedd, szerda,
csütörtök 1J27 és l|29 órakor

Csere-bere
T á n c o s , zenés vigjáték.
M A G Y A R hiradó.
Jegyelővétel vasárnap 10 —12-ig,
hétköznap az első előadás meg
kezdése előtt 1 órával.

Ránduljon

ki-

Dunaalmásra.
Kénes strandfürdő Hőfoka 26
Az

ujonan

C.

épült szállo

dában folyóvíz.

Családi h á z
eladó, 2 szoba, összes mellék
helyiségekkel, 250 négyszögöl
telekkel, Komárom (dél) M a d á c h
Imre u. 18. Érdeklődni lehet:
Dunaalmáson,
a
strandfürdő
pénztáránál.

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

eladók.
Érdeklődni lehet

a

Komárom megyei Hitelbank Rt-nál
K o m á r o m , Baross-u. 7. sz.

4 középiskolát végzett fiút

fogtechnikus

SPORT.
K A C — S e l y e m i p a r i S. E.
8:3 (2:2). Az elmúlt vasárnap,
június 28 án játszotta a KAC
utolsó előtti bajnoki mérkőzését.
A KAC az első télidőben nem
találta fel magát, mert az ellen
fél az első negyedórában egy
két lefutásával szép két vezető
gólt rúgott, sőt még egy har
madikat is lőtt, de ezt már ma
gának (öngól). Később Risócky
beadásából a KAC
kiegyenlít.
A második félidőben a hazai csa
patnak sikerült lendületes játék
kal eredményt elérni. Majd egy
röviden hazaadott labdából meg
születik a soproniak harmadik
gólja. Végül erős KAC fölény
alakult ki és letörte a még min
dig szépen küzdő ellenfelet.

Kun Miklós-u. I I .

Telefon 470.

tanulónak
tandij nélkül felveszek
K o v á c s M i h á l y fogtechnikus

laboratóriuma, Tata 1 . ,
Fazekas-utca 36. s z á m .

Értelmes árukihordó

kocsis
jó fizetéssel felvétetik.
Cim : J a k a b

István

sörnagykereskedő, Komárom
Klapka György uí 4 0 . sz.
-

, i.i.f

. .
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Feíeioo ki;idó :

CZIKE IMRE.
Nyomatott Hacker D e z s ő
könyvnyomdájában Komárom,
Mussolini-ut 23.
Felelős vezető: Hacker Dezső.

