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Megjelenik minden szombaton. 

Felelős szerkesztő: 

PATHÓ G Y U L A 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 4S1. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

A magyar jövőt 
szolgálja a Kállay kormány, 
amikor a szociális kérdések 
megoldására az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alap 
működése keretében nagy
szabású épitő munkát vé
gez. E z a munka jelenti a \ 
belső erőgyűjtést, szolgálja 
a nagy időkben szükséges 
lelki felkészültséget, s ezál
tal erősiti a belső frontot, 
érezteti, mennyire gondját 
viseli a kormányzat a kis
embereknek, egységesebbé, 
összetartóbbá kovácsolja a 
magyar lelkeket. Belső erő
gyűjtést jelent ez a munka, 
mert az ezer számra épülő 
egészséges uj házakban fel
vidul és erős lesz a lélek s 
a tiszta szobák, az uj ott
hon meghitt légköre, a tágas 
telek, az egészségesen fej
lődő gyermek, a boldog 
családi élet mind-mind hoz
zájárulnak a magyar erő és 
öntudat fokozásához. 

Az Országos Nép- és 
Családvédelmi Alap mun
kája elénk tárja a kormány
nak azt a nagyjelentőségű 
tevékenységét, amellyel száz
ezrek életét teszi elviselhe
tőbbé. Az Alap 85 millió 
ellátmányából az idén fel
épített 6400 és a muitévi 
3563 házzal csaknem tíz
ezer család jutott otthon
hoz, 30.000 ház kijavításá
val ugyanennyi család háza 
újból lakható lett s kisem
berek ezrei kaptak földet, 
gazdasági felszerelést, háza
sodási kölcsönt s jutottak ha
szonállat- és takarmányhoz. 

Az építkezési munká
latok során harminkét és 
félmillió pengőt használt fel 

az Alap s a további mun
kalehetőségeit biztosítja an
nak az 1700 kat. holdnak a 
megszerzése, amelyen 7500 
házhely áil további uj ott
honok céljai rendelkezésére. 

A földhöziuttatás, iüetve 
kedvezőbb gazdasági körül
mények közé történt átte
lepítések során 1597 kat. 
hold földet tulajdonul kap
tak meg a kisemberek, mig 
7690 holdat 6 - 2 0 kai. hol
danként s egységekben ha
szonbérletként juttattak a 
magyar családoknak. Az elő
irányzott hatmillió pengőn 
felüli összeg felhasználásá
val mintegy 1500 család ju
tott átlag hat holdnyi föld
höz. 

A háziipar fejlesztésére 
mintegy másfél millió pengőt 
fordítottak. Műhely és falusi 
kiskereskedés berendezésére 
tízezer család kapott közel 
kétmillió pengőt, mig negy
venezer család zöldséges és 
gyümölcsöskertek létesítésére 
részesült 756.000 pengő tá
mogatásban. Egyéb gazda
sági célokra pedig kereken 
12 .̂000 család kapott csak
nem 900.000 pengőt. 

Házasodási kölcsönre 
hétezer ifjú párnak jutott 
több mint hatmillió pengő, 
ugy hogy a házasodási köl
csön átlaga 878 pengőt tett ki. 

A segélyezés, a támo
gatás nem a sokszor lealázó 
adományok juttatásával, ha
nem olcsó kölcsönök folyó
sításával ment végbe. A 
kölcsönöket 82 közjóléti szö
vetkezet bonyolította ie 58 
millió pengő forgótőkével. 

Ezzel a nagy munkával 
váit lehetővé az, hogy a 
kormányzat, amikor a ma

gyar jövőt épiti, nemcsak 
orvosolja a javításra váró 
bajokat, hanem a segítéssel 
egyidejűleg uj egziszten

ciákat teremt, akik munká
jukkal részt vesznek az erős, 
azuj Magyarország felépíté
sében. 

H a r c o t hirdet 
R e v i c z k y István alispán 
az árdrágítók, a szabotálok és a szabotázsók ellen. 

Nyílt levél a nemzetvédelmi szervezetekhez. 

Vitézek! Tűzharcosok! Nemzetvédelmi 
keresztesek! Tűzoltók! Dalostestvérek! 

Minden becsületes Magyarok! 

A termelők egy részének 
mérhetetlen kapzsisága, s az 
anyagiakban dúskáló fogyasztók 
egy részének ama, eléggé el nem 
ítélhető, bűnös törekvése, hogy 
mások kárára maguknak minél 
nagyobb mennyiségű elsőrendű 
szükségleti cikket halmozzanak 
fel, teremtette m t g a feketepia
cot. Szomorúan kell tapasztal
nunk, hogy amikor véreink a 
külső fronton a nagyobb, szoci
álisabb Magyarországért, a bé
kességes jövőért áldozzák fiatal
ságukat, életerejüket, ugyanakkor 
lelketlen hazaárulók árdrágító 
aknamunkájukkal a belső front 
egységét, szilárdságát iparkod
nak megbolygatni, ók azok, akik 
a kormány minden intézkedését 
kritizálják és ellensúlyozzák, 
akik az ellenséges külföldi rádió 
propaganda-anyagot suttogva ter
jesztik, akik szabotálnak és sza-
botázsra biztatnak, akik a kor
mány árpolitikáját kontrakari-
rozzák és akik termelőnél és 
nyilt piacon egyaránt mindig az 
előírtnál magasabb árat kínálnak 
és fizetnek s igy megakadályoz
zák azt, hogy a keresztény s a 
kevesebb anyagival rendelkező 
fogyasztóközönség a kormány 
által megállapított áron vásárol
hasson. 

Valóban tragikus, hogy 
ezek a hazafiatlan lélekkúfárok 
az egyébként nemzeti érzésű, 

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 (g 

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

becsületes, józan gondolkozású 
termelőknek bizony eléggé nagy 
számát meg tudták fertőzni. 

Általában, de különösen há
ború idejében rendkívül fontos, 
hogy a belső front megszilárdítása 
s főleg a lelki egység dokumen
tálása érdekében minden tekintet
ben alávessük magunkat az irá
nyító központi kormányzat akara
tának. 

Vonatkozik ez elsősorban 
a kormány árpolitikájára. Tehát 
minden körülmény között és 
minden eszközzel biztositanunk 
kell azt, hogy a vásárlások és 
eladások a maximális árakon 
bonyolittassanak le. A fekete
piacnak, a zugkereskedelemnek 
meg kell szűnnie, nemcsak azért 
mert tiltott, hanem mert hazafi
atlan és erkölcstelen. 

Ezen a törvényellenes szé
gyenteljes állapoton szeretnék ja
vítani és kérem ehhez valamennyi 
Vitéz, Nemzetvédelmi Keresztes, 
Tűzharcos, Tűzoltó Bajtársaim 
és Dalostestvéreim megértő és 
erőteljes közreműködését. 

Tudom, hogy emiitett baj
társakat magába tömöriíő intéz
mények és egyesületek tagjai 
azok, akikre igazolt nemzethű
ségük és feltétlen megbízható
ságuk folytán számithatók és 
akik tekintélyükkel a kérdéses 
ügyben eredményesen is támo-

T a g j a i n k n a k 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk \ 



Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza ístván-tér 5. 

Ide menjen, ha 
j ó bútort akar. 

gathatnak. Annál inkább tartom 
alkalmasnak kedves Bajtársaim
nak a kapzsiság és a telhetet
lenség elleni küzdelembe való 
bevonását, mert mindannyian 
együtt élnek azokkal a terme-
lökkel és fogyasztókkal, akik
nek törvényellenes, hazafiatlan 
és erkölcstelen magatartását kí
vánom megszüntetni. 

Az állam, a társadalom 
ellen vétőkkel szemben védekez
nünk kell, azért felkérem Vala-
mennyiőket, hogy a hivatalos 
árak ismeretében nyitott szem
mel járjanak, állandóan figyel
jenek s ha azt észlelnék, hogy 
magukról megfeledkezett magya
rok a köznek és magánosoknak 
kárára a hivatalosan megállapí
tott áraknál magasabb aron óhaj
tanak eladni, avagy vásárolni, 
ugy jóakaratú figyelmeztetéss*;! 
iparkodjanak őket a bűnös cse
lekedetüktől visszatartani. Lehe
tetlennek tartom, hogy barátsá
gos figyelmeztetésre, jóakaratú 
beavatkozásra a bűnösök lelki
ismerete meg ne mozduljon, h i 
szen tudják ezek a bűnözők, 
hogy a termelők a mai hivatalos 
árak mellett is megkapják verej
tékes munkájuk bőséges jutalmát, 
a más kárára gyűjtő kapzsi, el
vetemült fogyasztókkal szemben 
pedig ne gyakoroljunk kíméletet. 
Az egész vármegyére kiterjedő 
mozgalom szervezését és irányí
tását várom az említett szerve
zetek, egyesületek minden be
csületesen gondolkodó s hazája 
sorsáért aggódó tagjától. 

Bizom abban, hogy kéré
sem megértésre talál. Bizonyára 
mindannyian érzik azt, hogy a 
társadalom megbízható rétegei
nek erőteljes, céltudatos össze 
fogása kell ahhoz, hogy rendet 
teremtsünk. 

Az önök szervezeteiben 
uralkodó szellem és az azokban 
rejlő erő megnyugattó garanciát 
nyújt a tekintetben, hogy becsü
letes munkájuk meghozza a 
maga gyümölcsét. 

Ebben a nehéz, de elódáz-
hatatlanul szükséges munkájuk
ban segítse az Isten valamenyi-
őket. 

Komárom, 1942. évi szep
tember hó 16. 

Reviczky István 
sl ispán. 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komáromi Elsó Takarékpénztár Rl-nál 
Komárom, Szent litván utca 39. szám. 

Tüzér kötelességteljesítés. 
Tábori posta, 1942. augusztus 22. 

Csöndes, holdvilágos este. 
Enyhe szellő simogdt végig az 
ezüstös Don partján. Békés, nyu
galmas éjszaka vágyálma fogja 
el az embereket és aki teheti 
pihenőre készül. Lassan csak az 
őrszemek oldalán koppan meg 
néha a szurony s csak a figye
lők inotoszkálása hallatszik, a 
többiek szemét lecsukta az álom
angyal s az elfáradt teatek eler
nyedtél) gyűjtenek uj erőt a 
másnapi munkára. 

De hirtelen elszabadul a 
pokol . Mintha az orosz összes 
repülőgépét ide gyűjtötte volna, 
olyan sürü hullámokban követik 
egymást és dobják le különböző 
bombáikat, majd géppuskákkal 
szántják végig az innenső partot. 
Láng és füst, amerre csak ellátni, 
mindenütt. Szerencsére rosszul 
céloznak, nagy kárt nem okoz
nak. De azért mégis fel-felsir 
egy-egy emberi jaj, vagy egy-egy 
halálos nyerítés. És nincs meg
állás, reggelig gyúr bennünket 
egyfolytában. Virradatkor aztán 
indul a támadás, hogy áttörjék 
védelmi vonalunkat. 

A szomszéd hadosztályt 
éri a támadás. Oly sürü ember
tömeg hullámzik állásaik felé, 
hogy hiába minden zárótűz, h i 
ába hullanak el az ágyulövések 
ezerszámra, minden elesett orosz 
helyett máris ott van kétszer-
annyi és jönnek, jönnek, mintha 
csak hátulról is kergetnék őket. 
A mi tüzérségünk is segítségére 
siet a szomszédnak s tüzünk 
óriási pusztítást végez a támadó 
ellenség soraiban. Itt , az egyik 
ütegnél, felderítő tiszt Csijfáry 
Károly hadapród őrmester. Ott 
van az első vonalban a gyalog
sággal együtt, de nem lát elég 
jól, pedig most rajta múlik a 
tüzünk helyes fekvése. Pillanatig 
sem gondolkozik, állástváltoztat. 
Egészen előre megy, az első 
vonal elé a hol egy sárga nap
raforgótábla sarkáról mindent 
lehet látni. Onnan adja le a 
megfigyeléseit és vezeti az egész 
osztály tüzét. 

Bumm-bumm. Robbanás, 
recsegés, füst. 

Ám az oroszok észrevették 
és lövik erősen. 

Hirtelen odább-ugrik, uj 
figyelőt választ, majd mégegyet, 
mert innen is kilövik. Ez az 
utóbbi a legjobb hely az összes 
figyelők között. Boldogén jelenti 
is az osztályparancsnokának. 

Jól van f i a m ! Akkor csak 
tartsatok k i , ameddig lehet. 
Hagyta helybe a intézkedést az 
osztályparancsnok. Igenis, Alez
redes Úr!. . . kitartunk az utolsó 
leheletig, egy tappbdtat sem me
gyek hátra." 

„Jól van Csiffáry! Csak v i 
gyázzatok magatokra,—hangzik 
a válasz. 

De hiába. Az orosz táma
dása elől visszahuzódik most 
a gyalogságunk. Csiífárynak is 
üzennek: vonuljon vissza, ő azon
ban nem megy. Még k i akarja 
használni a jó figyelőjét s egy
másután adja le jelentéseit, me
lyek nyomán ujabb és ujabb 
pusztítást végeznek lövegeink 
az orosz tömegekben. A bátor 
hadapród ujjongó lelke csak az 
eredményt látja, csak újra és 

újra tüzet kér s érzi biztosan, 
hogy ezt nem fogja kibírni az 
orosz. Csak még egy kicsit t ud
jon kitartani, összeomlik a táma
dás. Most nem lát semmi mást, 
a vadász szenvedélye fogja el s 
ssak egy akarat köti le minden 
idegszálát: kitartani. 

Ó kitartott . Két figyelő 
szeme között homlokán találta a 
közvetlen közelből leadott orosz 
puskagolyó. 

Azután lassan minden el
csendesedett. . . . Az orosz is 
megtört, nem birta tovább a 
Csiffáryak tüzét, meghajolt a 
nagyobb győzniakarás előtt. 

De Csiffáry már mindezt 
odafentről nézhette csak végig. 
Elszálió lelkét Szt. Borbála ve
zette legfelsőbb bíránk, a Ma
gyarok Istene elé és most bizo
nyára ott jár Ő is a Hadak utján 
a többi hős között s megbékélt, 
szerető szívvel tekint le a Don 
partjára, ahol bajtársai állják 
tovább a_ vártát s a ó szellemé
ből, az ő kötelességteljesitésé-
ből merítenek ujabb erőt az el
jövendő feladatokra. 

Egy tüzért iszt . 

Amerikai bér-repülők 
az orosz hadseregben. 

A szovjet hadsereg pótol
hatatlan súlyos veszteségét és 
támadó erejének fokozatos el
gyengülését már nem tudja tit
kolni a hideg cinizmussal és a 
sátáni kegyetlenséggel dolgozó 
bolsevisták vezérkara sem. Az 
emésztő és a történelem folya
mán nem tapasztalt nagyméretű 
harcokba ujabban mindig több 
és több amerikai bér-repülőt vet
nek be. Ezt onnan is észre lehet 
venni, hogy a tűzvonal felett 
mindgyakoribb az olyan repülő
gép, mely nagy magasságban je
lenik meg, a „Sztálin-csomago
kat" gyorsan ledobja — mind
egy a repülőnek, hogy hova, — s 
hamar ellép haza. 

A múltkoriban kényszerle
szállást végzett állásaink közt 
egy ellenséges bombázógép — 
irja az Uj Komárommegyei Hirlap 
egyik haditudósítója —, amely
ben egy orosz hadnagyi rangban 
lévő amerikai bér-repülö ült. 
Persze a mieink azonnal elfog
ták. Az amerikai pilóta rettene
tesen el volt keseredve, mert ő 
60 bevetésre szerződött és ez 
volt az 58-ik bevetése. Mint 
mondotta, még két repülés aztán 
nagy csomó dollárral mehetett 
volna haza, vehetett volna far
mot és gond nélkül nézhetett 
volna a világba. 

Az elfogott amerikai egy 
kivételes pilóta volt, mert a leg
több amerikai csak 25—30 re
pülésre szerződik. Ezeknek persze 
azután nem fontos, hogy kato
nai célokat bombázzanak, — 
melyeket rendszerint erős lég-
elháritók védenek — hanem csak 
az, hogy minél hamarabb tulle-
gyenek a repülésen. 

Az ellenállás lendületét, 
szívósságát, erejét és biztosságát 
a bolsevista amerikai bér-rend
szerrel szemben harcoló honvé-
deink és szövetséges csapataink 
támadószelleme, kitartása, lelke
sedése adja meg. 

Katonai kitüntetések 
a komáromi 22-ik honvéd 
gyalogezred kötelékében. 

Az augusztus derekán le
zajlott heves ellenséges táma
dások során félelmet nem is-
merü rendithetetlenségével és 
páratlan sikeres tevékenységével 
tűnt ki a komáromi m . ' k i r . 22. 
honvéd gyalogezred. Az ádáz 
harcokban — mint jelentettük — 
különösen kitüntette magát az 
ezred kitűnő parancsnoka: vitéz 
Haynal Alajos ezredes, aki so
ron kivül a német vaskereszt I I . 
osztályú magas kitüntetést kapta, 
továbbá Salkaházy István fő
hadnagy, akit a Magyar Érdem
rend tisztikeresztjével a hadi-
diszitménnyel és kardokkal, Sel-
rneczy László zászlós, akit a 
Magyar Érdemrend Lovagke
resztjével hadiszallagon a kar
dokkal tüntettek k i . 

Az ellenség előtt tanusitott 
vitéz magatartásukért az ezred 
kötelékében kitüntetésben része
sültek: Magyar Érdemrend L o 
vagkeresztjét a hadiszallagon a 
kargokkal kapta Vadon Lajos 
százados. 

Legfelsőbb dicsérő elisme
résben részesültek a hadiszal-
iag és kardok egyidejű adomá
nyozásával : Rápolthy Imre szá
zados, Csaba László főhadnagy, 
vitéz Farkasíaivy Herbert had
nagy. 

Hadseregparancsnok által 
adományozott dicsérő okiratot 
kaptak : Andrejka Ödön főhad
nagy, Kemenes Antal hadnagy 
Qaál Imre, dr. Lengyel Pál, 
Kvassay László zászlósok. 

Kis ezüst vitézségi érmet 
nyertek : Vízvári Sándor had
apród őrmester, Gerhát József, 
Pintér András, vitéz Szórad Fe
renc, Koczián János szakasz
vezetők, Erdélyi István, Nagy 
Ferenc, Halász János, Boross 
Sándor, Sándor János, Balogh 
Béla, Marton Vilmos, Lajos 
Imre tizedesek, Szaldót István, 
Kun Mihály, Holop Ferenc, M o r 
János. Kutak Vilmos, Polyák 
Ferenc, Pazgyera Ferenc, Borka 
Gyula, Oravecz Ferenc, Halász 
István, Pápes József őrvezetők, 
Mészáros Márton, Csákvári Jó
zsef, Varkulik Imre, Langólmre, 
Erős János, Hatyina Ferenc, Sa-
bók Boldizsár, Zsolnai Lajos, 
Bodrovoszki Ferenc, Gábris J ó 
zsef, Blaga I I . Kelemen, Neber-
haj József, Haris József, Benefi 
István, Fodor József, Gnzmann 
Vilmos, Jezsó József, Kiss Fe
renc, Szeretni Sándor, Nagy 
Imre I . és Vig Imre honvédek. 

A bronz vitézségi érmet 
kapták : Fuvaros Dezső törzs
őrmester, Bogár József őrmes
ter, Soós Antal, Tóth Pál, L u -
busky István, Plavetz István, 
Mészáros Ferenc, Gulyás Lajos, 
Frigyes Nándor szakaszvezetők, 
Szabó Márton, Halász Kálmán, 
Chlpaacs Rudolf, Laurencsik Pál, 
Gr.ramvöigyi György, Horváth 
József, Juhász D. József, Mé
száros Endre tizedesek, Nimsch 
Márton, Nagy József, Szabó 
Mihály, Truszka István őrveze
tők, Pollák József, Szekeres 
Jakab, Flórián István, Spanyó 
Lajos, Mike János, Marcsa M i k 
lós, Kulcsár János, Petrovics 
István, Esztergályos Kálmán, 
Kókai Károly, Józsa Kálmán, 
Dacasselló Gyula, Lascsik Gyula, 



Bújna István, Novószadek Jó
zsef, Kovács Ferenc, Skován 
Ferenc, Lukács Ferenc, Pintér 
László, Molnár Károly, Schwarcz 
Ferenc, M o k r i Ernő, Tóth János, 
Hosszú Ferenc, Méry József, 
Szvorád András, Szijjárt© Lajos 
és Szabó Mihály honvédek. 

Hadosztály parancsnoki d i 
cséretben részesültek: Lacza 
Imre hadapród őrm., Pap Z o l 
tán karp. Örm., Heindrich József 
törzsörm., Gróf Hermán, Rácz 
István őrmesterek, Monos Fe
renc, Tóth Gusztáv, Nagy 
László, Poór József, Csontos 
János, Eck János, Frey János, 
Mönich József, Szabó János, 
Ugrics István szakaszvezetők, 
Bakos Ferenc, Brokes Ferenc, 
Fodor Géza, Hidasi István, Ko
vács Mihály, Kővári Márton, 
Mészáros József, Nagy Béla, 
Rékási Péter, Voilek József, D i -
kász Kálmán, Gyurkovics Lajos, 
Kovács Gyula, Killinger Gyula, 
Marusik József, Nagy Károly, 
Holecskó Géza, Nemes István, 
Orbán Mihály, Porubszky János, 
Pinke József, Sabla Pál, Szabó 
Béla, Szabadkai Lajos, Tóth 
János, Varga Gábor, Jeges Kor
nél, Németh Géza, Nagy Béla 
tizedesek, Kállay Bertalan, Vö
rös János, Orbán László, Máté 
József, Dejcző Ferenc, Andre j -
kevics Gyula, Boros József, 
Csizmadia Gyula, Csudai Ist
ván, Hidy István, Holop Lajos, 
Kajtár András, Kiss Ferenc, 
Kétyi István, Németh István 
Oláh Károly, Pap Bertalan, Pin
tér János, Raj András, Repka 
Ferenc, Riskó János, Speck La
jos, Schneider Ferenc, Schilling 
István, Szálai Zoltán, Szabó 
Vi l ibald, Templer Károly, T r e m -
mer Dezső, Tömör Sándor, 
Schramek Alajos, Tóth Sándor, 
Tallér János, Valek István, Za
lán József, Szabó Mihály, Fa
zekas József őrvezetők, Bara
nya Lajos, Buda Vince, Czéhner 
István, Csák Boldizsár, Czenczi 
Imre, Dit t r ich József, Dómján 
István, Fazekas Lajos, Halmos 
János, Hegedűs László, Jarsa 
Gyula, Kincses László, Matyus 
András, Méhes Béla, Mikácsi 
Antal, Rekesán György, Sólya 
László, Szabó Bene Gyula, Szá
lai Aladár, Sztraka Ferenc, 
Szendi Imre, Tárnok Lajos, 
Tóth Gyula, Varga Ernő, Zele-
nai Ignác, Simor János, Kovai 
Mihály és Ulr ic i i Ferenc hon
védok. 

Szakértő vizsgálja felül 
a komáromujvárosi uj 
templom tönkrement 

freskóját. 
A komáromujvárosi nagy 

áldozatokkal épült, szép, u j , 
modern jézus Szive templomá
nak művészi freskói majdnem 
teljesen tönkrementek. A felelő
ség kérdésének megállapítása 
céljából az egyházközség vezető
sége Surányi Ferenc c. apát, 
esperes-plébános és Alapy Gás
pár m. kir. kormányfőtanácsos, 
polgármester, elnökökkel dr. 
Müller Károly műépítészt, a 
budapesti törvényszék építési 
szakértőjét kérte fel az ügy k i 
vizsgálására. D r . Möller Károly 
műépítész a meghívást elfogadta, 
munkáját már meg is kezdte. 

Reméljük, hogy az európai 
hirü szakértő vizsgálata sarán 
megállapítást fog nyerni, hogy 
mi okoz la a művészi körökben 
is hiresső vált freskók idő előtti 

elpusztulását, kit lehet felelőssé 
tenni az anyagi és anyagi kár
ért és hogyan lehet helyrehozni 
a gyönyörű műalkotást. 

Az elsötétítés alatt lopott, 

halálra ítélte 
a s t a tá r i á l i s b í ró ság . 

Komáromban hajtják végre az ítéletet, 
ha az elitéit kegyelmet nem kap. 

Kevesen tudták, hogy folyó 
hó 22-én, kedden délben a ko
máromi törvényszéken rögtön
itélő bíróság alakult dr . Soós 
Imre törvényszéki elnök elnök
lésével, hogy a légvédelmi elsö
tétítés alatt bettöréses-Iopás 
vétségben tettenért Tóth Imre 
kenderesi születésű, 22 éves, 
református vallású, büntetett elő
életű, mnnkanélküli felett ítél
kezzék. 

Tóth Imre — vallomása 
szerint — egy éves korától anya 
nélkül nőtt fel. Fiatalkori bűnei 
miatt 13 éves korában bekerült 
a dunaalmási szeretetházba, ahol 
néhány évet töltött. A javitó i n 
tézet elhagyása után két- izben 
ítélték el lopásért. Büntetésének 
kitöltése után ismét tizennyolc 
alkalommal követett el betöréses 
lopást üzletekben, vendéglőkben, 
magánlakásokba stb., ahonnan 
ruhaneműt, szeszt, zsirt, élelmi
szert, apró háziállatot, gépszijat 
stb. lopott, Egy darabig Debre
cen környékét tartotta rettegés
ben, egy társával együtt dol 
gozva, majd a nyáron visszalá
togatott Dunaalmás környékére. 
Folyó évi augusztus végén egy 
éjjelen a dunaalmási Hangya
szövetkezetbe és ugyanazon ház
ban levő Iván Pál féle Korcs
mába tört be és ruhaneműt, 
élelmiszert, néhány liter pálinkát 
és készpénzt szedett össze, majd 
az almásfüzitői Hangyaszövetke
zetet rabolta k i . 

A legutolsó betörését — 
melyért a rögtönitélő bíróság 
elé került — a szőnyi (béla
pusztai) uradalmi szeszgyárban 
követte el szeptember 18-án, pén
teken éjjel2 óra körül, tehát a 
légvédelmi elsötétítés ideje alatt, 
egy ablakot kiemelve hatolt be 
a gyárépület raktárhelyiségébe. 
Az éjjeli őr azonban észrevette hí
vatlan látogatót és az uradalmi 
intéző, gépész és néhány gaz
dasági cselédet felkeltve ülözőbe 
vette a menekülő betörőt. 
Tóthot a padláson elbújva talál
ták meg. A csendőri vallatás és 
motozás során előkerült a gyár
ból lopott törülköző, két kulcs 
és Iván Lajos névre szóló mun
kakönyv, melyet még a dunaal
mási betörés óta hordott magá
val. 

A rögtönitélő bíróság előtt 
Tóth Imre mindent bevallott, 
vallomását a beidézett tanuk 
megerősitették. Dr . Bensőn Ta
más kir. ügyész a társadalmi 
rend nyugalma és biztonsága 
érdekében kérte a javíthatatlan 
bűnöző bűnösségét megállapí
tani, majd dr. Prónai Aladár 
védőügyvéd védence fiatal korát 
és elhanyagolt neveléjét hozta 
fel mentségül. 

A rögtönitélő bíróság egy 
órai tanácskozás után hozta meg 

a halálos ítéletet, melyet dr . Soós 
Imre törvényszéki elnök, a sta-
táriális bíróság elnöke hirdetett 
ki . 

A vádlott megtörve kért 
kegyelmet. A rögtönitélő bíró
ság így átalakult kegyelmi ta
náccsá s a benyújtott kegyelmi 
kérvényt azonnal felterjesztette 
az igazságügyi miniszter utján 
a kabineti irodához. 

Amennyiben az elitélt nem 
kap kegyelmet, a kabinett-irodai 
értesítés vétele után két órán 
beiül — mint értesülünk, a nyi l 
vánosság kizárásával — az Íté
letet végrehajtják. 

H Í R E K . 
A Karnagyképző tanfo

lyam záróünnepélye Dunaal
máson. A Komárom vármegye 
Törvényhatósági Dalosbizottsá
gának karnagyképző tanfolyama 
f. 25-én d. e. 11 órakor tartotta 
záróünnepélyét Dunaalmáson. 
Részletes jelentést jövő számunk
ban hozunk. 

Házasság. Tulipán István 
m. kir . százados és Pap Ilonka 
úrleány szeptember 26-án este 
fél 6 órakor tartják esküvőjüket 
Budapesten, a Róna utcai ref. 
templomban. 

Aranykalászos gazdaava
tás és termelési kiállítás, A 
komáromi m. kir. téli gazdasági 
iskola és mezőgazdasági szakta
nácsadó állomás igazgatósága 
szeptember 28-án, hétfőn d. e. 
9 órakor tartja az aranykalá
szos gazdaavatás évzáró ünne
pélyét és tanuló termelési ver-
senykiállitását, amelyre minden 
érdeklődőt szívesen lát az inté
zet igazgatósága. 

Nyilvános köszönet . Dr. 
Polóny Béla kórházi főorvos ur a 
múlt évi karácsonyi segélyének 
összegét: 70 pengőt szives volt 
a szegények javára felajánlani. 
Ezért a nemeslelkü adományért 
ez uton mondok hálás köszöne
tet, Alapy Gáspárné a Szoc. 
Missz. Társ. elnöke. 

Katolikus Nagygyűlés. A 
Katolikus Akció által meghirde
tett, számszerint 30-ik Országos 
Katolikus Nagygyűlést ez évben 
október 2—8-ig rendezik meg 
Budapesten. A magyar katoliku
sok ezévi seregszemléje „Csa-
ládmentés-hemzetmentés" vezető 
gondolattal teljes erejével a nem
zetfenntartó cél szolgálatában áll. 

Sebesültjeinkért. Az el
múlt héten az alábbi adományok 
érkeztek hozzám: Fiedler Jó-
zsefné 69 kg. paradicsom, 30 
kg. zöldpaprika, Fiedler János 
Lenipari r. t. 20 db. mankó, 
Darányi György gazdasága 21 
kg. szöllő, 90 kg. paradicsom, 
Mészáros Károlyné sét.ibot, 

Délkomáromi dohánynagytözsde 
2000 drb. , Schiller Pál 500 drb . 
Turek Géza 200 drb. cigaretta, 
Wánkay László el. iskolai igaz
gató 1 db. rádiókészülék rendel
kezésre bocsátása, Fél Lajos l 
üveg málna, 200 drb. cigaretta, 
Schiller Pál 1 drb. karosszék, 
Papp Ernő 25 P. Lóránd M i 
hály 10 hónapon keresztül havi 
10 P, Lovász Ferenc. 10 P, Stei-
ner Imre 2 P, Adler D . Derzs 
Bálintné, Kohn Jenőné, Pusztel-
nik Testvérek 1 — 1 P. Az ado
mányokért ez uton mond hálás 
köszönetet és ujabb adományok 
felajánlását kéri Alapy Gáspár 
m. kir . kormányfőtanácsos, p o l 
gármester. 

Változás a MÁV. men et 
rendjében. A légvédelmi elsö-

j ictités következtében a MÁV ugy 
] intézkedett, hogy 20 óra után 

Budapestről nem indulhat és 
oda nem érkezhet vissza vonat. 
A rendelkezés értelmében a he-
gyeshalom-győri személyvonat 
21 55 óra helyett 19 58 órakor 
indul a budapesti keleti pálya
udvarról és Komáromba 2258 
órakor érkezik. 

Tánctanfolyam kezdődik 
vitéz Kertes délkomáromi tánc
iskolájában (Ipartestület terme) 
október 1-én, csütörtökön kez
dők és haladók részére. Külön-
csoportok és egyes órák bár
mikor. Táncórák hétfőn és csü
törtökön 1950-től 2150-ig. Beirat
kozás a kezdés napján. Minden 
vasárnap 18 órától össztánc. 

Püspökkar i ér tekezlet . 
Serédi Jusztinián dr. bíboros, 
Magyarország hercegprímása ok
tóber 7-ére, szerdára püspökkari 
értekezletet hivott egybe. 

Németnyelvi t a n f o l y a m . 
A Német Akadémia és a buda
pesti Német Tudományos Inté
zet Nyelvosztályának támogatá
sával működő komáromi Német 
Nyelvtanfolyamokon az oktatás 
folyó évi október 1-én kezdődik. 
Félévi tandíj 6 P. Tájékoztatás 
és beiratkozás naponként 8—18 
óráig, a Komáromi Ipartestület 
Székházában, (Nádor-u. 67. sz.) 
ahol a haladók részére kedden 
és pénteken este fél 7-től • fél 
8 óráig, a kezdők számára pe
dig fél 8-tól fél 9 óráig tart a 
tanítás a Komáromi Áll. Polgári 
Fiu- és Leányiskolában (Horthy 
Miklós-ut 23. sz), itt a kezdők 
hétfőn és csütörtökön este fél 
8-tól fél 9 óráig részesülnek ok
tatásban. A második félév végén 
a haladók vizsgálatot tehetnek 
és megszerezhetik a Német Aka
démia oklevelét. Kiváló ered
ményt elért hallgatók könyv
jutalomban vagy ösztöndíjban 
részesülnek. 

Cserkészkerületi uj veze
tők. Az országos főcserkész 2. 
számú parancsa közli, hogy a 
komáromi kerület élére Pálos 
Ferenc dr. és Mre.nna József 
tanárokat nevezte k i . 

Előf izetőinkhez! Eddig küldött 
lapszámaink megtartásával t. 
Cimet előfizetőink sorába vettük 
és kérjük, hogy az előfizetési 
dijat — a hátralékot is — m i 
előbb beküldeni szíveskedjék. 
Lapunk további fejlesztése csak 
ugy áll módunkban, ha t. Elő
fizetőink pártolják, támogatják 
lapunkat. Teljes tisztelettel az 
Uj Komárommegyei Hirlap kiadó
hivatala. 



A mi betegeink. 
Hírek a komáromi hadikórházból. 

Három sebesült vitézségi 
érmet kapott. 

Magyar nagyezüst vitéz
ségi érmet kapta Lázár István 
őrmester (komáromi 22|2. zl j . 6. 
szd.), aki július 31-én a Don 
mentén tüntette ki magát. Ugyan
akkor csipőiövésse! meg is se
besült. A napokban hagyja el a 
kórházat, hogy Naszályon meg
tartsa usküvőjét a mennyasszo
nyával. Bajtársai rajongással be
szélnek róla. Hős katona és meg
értő barát volt a legnehezebb 
harcokban is. 

Magyar kisezüst vitézségi 
érmet kapott a Vágfarkasdról 
származó vitéz Szórád Ferenc c. 
szakaszvezető (22 2. zlj . 4. szd.j . 
Jobb lapockába és jobb térdébe 
kapott szilánksérülést ugyancsak 
a Donnál július 31-én. Már édes • 
apja is hős vitéz volt .az előző 
világháborúban, fiára méltán 
lehet büszke. 

Magyar bronz vitézségi ér
met kapott Méry József honvéd, 
a Tim-en tul július 2-án tanúsí
tott különös hósies magavisele
téért, ahol vállövést kapott. (22;2. 
zl j . 5. sz.) Pozsonyi születésű 
Tonkháza-i lakos, semorjai járás. 

„Mi betegeink..." mondja 
az egyik kis polgárista leányka. 
S valóban az ő betegeik, akik 
ott fekszenek az ő tantermeik
ben a m. kir . áll. polgári leány
iskolában (Komárom I.) . Saját 
betegeiknek gondolják és Szi
lágyi Mária tanárnő vezetésével 
az iskolai vöröskeresztegylet 
közreműködése folytán szomba-
tonkint maguk között gyümöl
csöt gyűjtve nagy kosarakban 
hozták két izben is a gyümöl
csöt és a közel 4000—4000 ci
garettát az „ő betegeiknek". A 
kedves gondolat megvalósulását, 
a kiosztást boldogan szemlélte 
Bátyay Mihályné sz. Antal Gab
riella igazgatónő is. — A fiú-
polgáristák és elemisták hasonló 
gondolattal régi folyóiratok ha
zulról elkért példányaival ked
veskedtek a sebesülteknek. 

Melkovics Mihály a Turul 
filmszínház nemesszivű tulajdo
nosa, 24-én, csütörtökön d. u. az 
„Aranyember" előadásra hivta 
meg a sebesült honvédeket. A 
kitűnő magyar filmen kivüi be
mutatta még a „Magyarok örök 
királya" cimű nagyszerű propa
ganda darabot és a heti Híradót. 
A sebesülteket a moziban a 
Szociális Missziótársulat Komá
romi Szervezete látta vendégül 
s érkezéskor, szöllőt, szilvát, szá
raz süteményt, pogácsát, ciga
rettát tartalmazó szeretetcsomag-
gal, távozáskor pedig hiisitő ita
lokkal (bor, málna, üdiiőviz) 
kedveskedtek a lelkes hölgyek 
Alapy Gáspárné elnök, Uzoni 
Gáborné ügyvezető, Vermes La-
josné és Marcsa endréné elnök
ségi tagokkal az élen. A hős 
honvédek igen kedves emlékkel 
és hálás érzéssel távoztak az 
előadásról. 

H a v i b é r e s 
szolgát felveszek. 
Leánygimnázium, Komárom 
(Zárda épület.) 

S P O R T . 
Biztosan győzött a K A C . 

KAC-PeMTK 5:1 (0:1) 
Komáromnjváros. — 600 néző. 
Balszerencsével küzdve megérde
melten győzött a KAC Pest

erzsébet csapatával. 

K A C : Radics — Kuthy, 
Bognár — v. Havasi, Cserfői, 
Lengyel — Földes, Czirok, Pin
tér, Jakab, Risóczki. 

Az ellenfél néhány lefutása 
után, amely bizony gondot okoz 
védőinknek, feljön a K A C is és 
időnként valóságos sartüz alá 
veszi ellenfele kapuját. Egyen
lőre azonban hallatlan balsze
rencsévei küzd a K A C : a lövé
seket vagy hárítják, vagy mellé 
mennek, majd Jakab és Pintér 
bombáz a kifutó kapusbn. A 
balszerencsesorozaíot betetézi 
az, hogy a 18. percben az ed
dig pompásan működő Radics 
a PMTK balszélsőjének erős, 
lapos lövését letérdelve beejti a 
hálóba s ezzel az ellenfél l :0 -ás 
vezetéshez jut . A K A C még job
ban rákapcsol, de a három hát
véddel védekező ellenfél min
dent ment. 

A második félidő első per
cében kiegyenlít a K A C : kava
rodás támad az erzsébetiek ka
puja előtt és Risóczky rövid 
éles lövése a hálóba köt ki (1:1). 
A 15. percben Pintér pompás 
lendülettel kitör s hiába üldözik, 
a kapus is hiába fut ki eléje, ő 
okosan átemel a kapus feje 
fölött s máris 2:1 a KAC javára 
A 17. percben sportszerűtlen 
jelenet következik, miért is a 
biró a PMTK kapusát kiállítja 
s az egyik összekötő áll be a 
kapuba. A szükségkapus egye
lőre megállja a helyét. A lü. 
percben Jakab gót lő, de lesből 
s igy nem érvényes. A mérkő
zés utolsó perceiben a PMTK 
beszorul s a 42., ezt követőleg 
43. percben Földes, az utolsó 
percben pedig Risóczki gyö
nyörű fejessel eredményes s 
ezzel megszületik az 5:l-es vég
eredmény. A KAC-ból Kuthy, 
v. Havasi, Lengyel, Pintér, Ri
sóczky és Földes tünt k i , a 
PMTK-ból a hátvédek és a 
balszélső. Martos játékvezető 
jó! működött, csak a „magas 
lábak"-at itéite meg néhányszor 
tévesen. 

A K F C is hazahozta a baj
noki két pontot Pesterzsé

betről. 

K F C - P e . R á k ó c z i 3:1 (3:0). 

Pesterzsébet. — Lendületes já
tékkal teritette kétvállra a KFC 
a tabella végére szorult Rákóczi 

csapatot. 

KFC : S'dió — Simon, Csiz
madia — Kányái, Palást, Öllé 
— Mészáros, Nehéz, Rákosi, 
Fonód, Tóth I I . 

A KFC lelkes és jó játé
kával idegenből hozott el két 
értékes pontot, sziv nélkül játszó 
ellenfelétől. A győzelem min
denképpen megérdemelt, sőt ha a 
második félidőben jobban a KFC 
mellé áll a szerencse, a győze
lem nagyobb arányú is lehetett 
volna. A gólokat Téth I I . (2) és 

Mészáros, illetve Erdélyi lőtte. 
A KFC-ből dicséretet érdemid 
Rákosi, Palást és Fonód. Bukó 
játékvezető megfelelt. 

KAC II—Acsi Leventék 
7:1 (3:1). Újvárosi pálya. I I . o. 
bajnokság. Gyenge első félidő 
után, nem valami tetszetős já
tékkal biztosan győzött az álló
képesebb K A C I I . A csapat 
lenditökereke az első gárdából 
kiszorult Benyus volt. 

Vasárnapi ba jnok rnér 
kérések . A ^ NB. I I I . bajnoki 
mérkőzések során szept. 27-én, 
vasárnap a K A C az újvárosi pályá
ján látja vendégül a pesterzsébeti 
Rákóczi csapatot. Az eredmény 
nem lehet kétséges, ha csapa-
patunk szivvel és teljes felké
szültséggel lép a pályára. — A 
K F C Várpalotán játszik egyenlö-
rangu ellenféllel szemben. -
I I . osztálvban a K A C I I . a ha?;-i 
pákán játszik bajnoki mérkő
zést a Vacuum SE. csapatává'. 

F I L M S Z 1 N H Á 
Komárom, Kun Mikiós-u. 

Telefon 470. 

L 
n . 

Szöllő 

Az előadások kezdete hétköznap 
3|46 és 3|48 órakor. 

Szombaton és kedden 
1Í24 , l|26 és 3148 órakor. 

I Vasárnap 1|22, 1 2 4 , 1J26, 3|48-kor 

Szeptember 2ö—28, szombat, 
vasárnap, hétfő 

Az új földes úr 
J ó k a i M ó r r e g é n y é b ő l . 

Szeptember 30 tői szerdától 
Október 4 - i g keddig 

Karády K ; i t a i i n főszereplésével 

Valahol Oroszországban 
Magyarokról — Magyaroknak. 

Kadét szerelem. 
Ezenkívül szept. 30-tól okt. 3- ig 

Kormány/óhefyettes u r 
t emetése . 

Magyar és UFA híradó. 

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

kezdése előtt 1 órával. 

3302|1Ö42. Fk. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Baita Laios komáromi ügyvéd 

által képviselt Dócza Kálmán gútai 
lakos javára 800 P. tőke és több köve
telés járulókai erejéig, az ó-komáromi 
kir. jbiróság 1941. évi 2105 »z. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás fclytás 
végrehajtást szenvedőtől 1942. évi aHg. 
22-«n lefoglalt felülfoglalt 1700 P-re be
csült ingóságokra a fenti kir. jbiróság 
Pk. lfjC61|1942 sz. végzősével az ár
veréselrendeltetvén, amink as 1903. évi 
X L I . t -e . 20. § -a alapján a következő 
megnevezett: továbbá a foglalási jegy
zőkönyvből ki nem tflnő más foglal
tatok javára is, az árverés megtartását 
elrendelem, de csak arra az esetre, ha 
kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle
nük halasztó hatályú igénykereset folya
matba nincs, végrehajtást szenvedő laká
sán, üzletében Komárombűn, Klapka-tér 
2sz alatt leendő megtartására határidőül 
1342. évi o k t ó b e r hó 1 n a p j á n a k d. 
u. 5 ó r á j a tűzetik ki, amikor a bíróilag 
lefoglalt műszerész szerszám asztal, 
íróasztal, kerékpár s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz
fizetés mellett — de a kikiáilási ár 
kétharmadánál alacsonyabban nem — 
cl fogom adni. 

Komárom, 1S42. évi szept. hú 8-án. 

Birő Kéhnán 
(P. fi.) kir. bir. végrebajté. 

Neszmélyen gyönyörű kilátással-
a Dunára, közvetlen a község 
mellett, V I L L A É P Í T É S R E 
kiválóan alkalmas, 1400 0-01-
ELADÓ. Bővebb felvilágositást 
kiadéhivatalunk ad. 

261J942 vght. szám. 

Árverési hirdetmény. 
D r . Virág Mór ujkomáromi ügy

véd által képviselt dr . Roíh Pál javára 
324 P 26 f töke és több követelés és 
járulékai erejéig, amennyiben a követe
lésre időzközben részletfizetés történt, 
annak beszámításává!, a komáromóvá
rosi k i r . járásbíróság 1942 évi Pk 15708 
szamu végzésével elrendelt kieié^itési 
végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőtől 1942 évi juüus hó 6-án lefog
lalt felülfoglalt 1272 P-re becsült ingó
ságokra a fenti k i r . járásbíróság fenti 
sz. végzésével az árverés elrendeltet
vén annak az 1Ö03. évi X L I . tc. 20. § -a 
alapján a következő megnevezett: d r . 
Haraszthy Gábor ügyvéd által képvi
selt £r. Somschisch Borpincészet javára 
164 P 95 í, dr. Padányi Zoltán ügyvéd 
által képviselt Gschwindt-szeszgyár j a 
vára 74 P 72 f, dr . Bakonyi Adolf 
ügyvéd által képviselt Sötét és j auász 
javára 280 P 11 fillér s jár. továbbá a 
foglalási jegyzőkönyvből k i nem tűnő 
más foglaltatok javára is az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra 
az ecetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset íoiyamatban nincs — vég
rehajtást szenvedő lakásán, üzletében 
Komáromban Jókai utca 2. szám alatt 
leendő megtartására határidőül 

Í942.ÓYÍ szeptember 39-án d. e. 10 
óráját tűzöm k i , amikor a bíróilag le
foglalt butorok, üzletberendezés, italok 
és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő
nek, de legalább a becsérték 2|3-áérl 
készpénzfizetés mellett, el fogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő íél a 
hslyszinen nem jelenne meg, ha esak 
ellenkező kívánságot írásban nem nyil
vánít. 

Komárom, 1942. évi szept. 18. 
Moravetz 

P H . kir. bir. végrehajtó. 

3322^ 1942 Fk. sz. 

Árverési hirdetmény. 

Dr. Barta Lajos komáromi agyv. 
által képviselt Angol Csehszlovák éc 
Prágai Hitelbank fiókja Morava 0 « t t -
rava javára egy végrehajtást szenvedő 
ellen 654 P 15 f tőke és több követelés 
és járulékai erejéig az ókomáremi kir. 
járásbíróság 1938 évi EG7S, 1874, 3270 
sz. végzésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán végrehajtást szenvedő
től 19?8 évi július hó 23-án lefoglalt 
10.780 Kcs-re becsült ingóságokra a 
fenti kir. járásbíróság Pk. 1613111942. 
végzésével az árverés elrendeltetve!, 
annak az 1908. évi X L I . t.-c. 20. § - • 
alapján, továbbá a foglalási jegyző
könyvből ki nem tünő más foglaltató! 
javára is, az árverés megtartását elrea-
delem, de csak arra az esetre, ha k i 
elégítési joguk ma is fennál és ha e l 
lenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, — végrehajtást 
szenvedőnél üzletében Komárom, Vár
megye u. 18 szám alatt leendő meg
tartására határidőül 1942. évi szept . 
hó 29 n a p j á n á l : d.'u. 2 ó r á j a tűzetik 
ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, 
teherautó, páncélszekrény s egyéb in
góságokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés mellett — de a kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonyabban nem 
— el fogom adni. 

Komárom, 1942 évi szept. S-á«. 
Biró Kálmán 

P H . kir. bir, végrehajtó. 

Felelős kiadó : 

CZ1KE I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussoíini-ut 23. 
Fdeíős vezető: Hacker Dezső 


