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Az uj magyar életforma.
Régi barát, az erdélyi
viszonyok alapos
ismerője
szólott vasárnap Kolozsvárott.
A visszatért erdélyi és ke
leti országrészek magyarsá
gával talált közvetlen érint
kezést Bárdossy László mi
niszterelnök, akiről jól tud
juk, hogy mint a Trianon
utáni fiatal magyar diplomá
cia egyik legkiválóbb és leg
tehetségesebb tagja, hosszú
éveken keresztül mint buka
resti magyar követ teljesített
szolgálatot s e nehéz és fe
lelősségteljes állásában iga
zán bőven volt alkalma E r 
déllyel és az erdélyiek kü
lönböző bajaival, nyomoruságával megismerkedni, ószinte szavai,
megnyilatko
zásai nemcsak az
erdélyi
hallgatóság körében keltettek
visszhangot, hanem
széles
ez
országban
mindenütt.
Hangsúlyozta a miniszterel
nök, hogy tulajdonképen kü
lön erdélyi problémák, er
délyi feladatok
nincsenek,
mert mind az, ami Erdély
ben megvalósításra v á r : az
egész magyarság problémája,
az egyetemes magyar nem
zet feladata.
A nemzet n a 
gyon jól tudja, hogy köte
lessége Erdélyt és az erdé
lyieket karpótolni azokért a
szenvedésekért, amelyek ezt
az országrészt több mint két
évtized alatt érték. Nem az
anyaország
tartozik ezzel
Erdélynek — emelte ki a
miniszterelnök, — hanem az
egyik magyar
országrész a
másik magyar országrésznek,
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mert Erdély ép ugy az ezer
éves anyaországhoz tartozik,
mint az Alföld, vagy a D u 
nántúl.
Beszéde végén Bárdossy
miniszterelnök az uj magyar
életformáról
beszélt. Arról
az életformáról, amelyet a
22 éven át szenvedett Erdély
hozott csodálatos ajándék
ként a trianoni magyarság
nak.
E z az uj életforma,
amelynek értékeit most bele
akarjuk építeni a magyar
életbe, magyarabb együttér
zést és szociálisabb szellemet
jelent. Két tényezőből tevő
dik össze ez az uj magyar
életforma: az egyik arccal a

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL:
Komárom, Mussolini-ut 23.
Telefon 4 5 i .
Hirdetések díjszabás szerint.
Kéziratokat nem adunk vissza.

nép felé fordul, a nép erejét
akarja fenntartani és fokozni,
a másik az idegen hatalom
felé fordult és a megingat
hatatlan magyarságot képvi
seli és fogja képviselni a
jövőben is.
E z az uj életforma erőt fog
adni az oszthatatlan és egy
séges magyar
nemzetnek,
hogy közösen és vállvetve
megoldhassa a reá váró fel
adatokat. Ezt az uj életfor
mát kell kiépítenünk bennünk,
közéletünk minden vonalán
s akkor jelenünk és jövőnk
intézése
könnyebbé
válik
még ebben a gondterhes, fe
lelőségteljes világégésben is.

Zavartalan a közellátásunk a

liszt és kenyérjegy bevezetésével.
A sütőiparosok és kereskedők értekezlete a városházán.
Ismertette az Uj Komárom
megyei Hirlap a kormányrende
letet, amely szerint a közellátás
ügyi miniszter január
15-tői
kezdődőleg az ország egész te
rületérc a liszt- és kenyérjegy
bevezetését tette kötelezővé. K ö 
zöltük vitéz Nagy Nándor főis
pán, közellátásügyi kormánybiz
tos azon intézkedését is, hogy
Komárom t h j . szab. kir. város
területért a liszt- és kenyérje
gyek rendszeresítését csak január
19 tői léptette életbe, miután a
végrehajtási utasítás a városhoz
későn érkezett meg, a szükr-éges jegyekkel a lakosságot a
közellátási
hivatalunk
január
15-ig ellátni már képtelen volt.
Komárom város sülő- és
vendéglátó iparosai valamint élel
micikkeket árusító kereskedői
január 19-én, hétfőn este érte
kezletet tartottak a városi szék
ház nagytermében, hogy egységes

M e g b í z h a t ó minőségű árut Q
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Felelős szerkesztő:

eljárásban állapodjanak meg a
liszt- és kenyérjegyek rendsze
resítésével kapcsolatosan.
Az értekezleten dr. Vizkelety Sándor városi tanácsnok,
közellátási hivatalunk ügybuzgó
vezetője elnökölt. Elnöki meg
nyitójában vázolta az összejö
vetel célját és ismertette a kor
mány rendeletet, mely a liszt- és
kenyérjegy bevezetését tette k ö 
telezővé. Tájékoztatta a megjtlent érdekelteket mindazon tudni
valókról, melyek a iiszt- és
kenyérfejadagokra és a jegyek
érvényességére, kezelésére vo
natkoznak.
D r . Helesfay Ottó városi
aljegyző, a közellátási hivatalunk
központjában nagy köiültekintéssel és agilitással működő elő
adó a jegyek elszámolása k ö 
rüli teendőkről értekezett beható
részletességgel. Külön is felhívta
hallgatósága figyelmét a rendelet
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pontos betartására és az egysé
ges eljárásokhoz való szigora
ragaszkodásra.
Több, általános érdekű fel
szólalás hangzott azután el, me
lyekre külön-külön adtak részle
tes irányítást a városi közellátás
ügyeit végző főtisztviselők.
Az értekezlet nagyban hoz
zájárult, hogy ma már zavartalan
a közeilátásunk a liszt-és kenyér
jegy bevezetésével is.

Mezőgazdasági
adások

a

elő

komáromi

honvédek részére.
A Kisalföldi Mezőgazdasági
Kamara kezdeményezésére érde
kes előadássorozatot rendez a
komáromi helyőrség. Az előadás
sorozat célja : lehetővé tenni a
gazdasági ismeretek továbbfej
lesztését azoknak a honvédeknek
számára, akik bevonulásuk ide
jén különben .nem részesülhet
nének ebben. Örömmel kell ü d 
vözölnünk a Kamara elhatározá
sát, valamint Pajtás Gyula vezér
kari ezredes, dandárparancsnok
és vitéz nemes Haynal Alajos
ezredes, a 22. honvédgyalogez
red parancsnokának készségét,
amellyel hozzájárultak az elő
adások megtartásához annyival
is inkább, mert hiszen tudatában
vagyunk mindnyájan annak, m i 
lyen fontos különösen manapság
a korszerű, gyakorlati gazdasági
ismeretek minél szélesebb kör
ben való terjesztése, amely nem
csak gazdasági, hanem honvé
delmi érdek is.
Az előadássorozat január
28-án kezdődik és február 10-ig
tart. Tárgya a Kamara ismerte
tését, a gyakorlati állattenyész
tést, takarmánytermesztést, szilógazdálkozást, gyümölcstermesz
tést, rét- és legelőgazdálkodást
s az olajos növények termeszté
sét öleli fel Sztrázsik Andor D é Tagjainknak
vásárlási v i s s z a t é r í t é s t
adunk.
Legyen tagunk I

g42._ jartttár 24.
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Lőwy bútoráruház Győr
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nes dr. igazgató, Frideczky Ákos
d r . tanácsos, Molnár Béla titkár,
Taróczi Herbert dr. titkár és
Péchy Rudolf fogalmazó előadá
sában. Valószínű, hogy a Kama
rának ez az úttörő kezdeménye
zése az ország más részeben is
követésre talál.

Hegedű és
énnekkar hangverseny.
Szellemi életünk aktivitásá
nak bizonysága a közérdeklődés
homlokterében álló hangverseny,
melyet
a Magyar Asszonyik
Nemzeti Szövetsége
(MANSz)
komáromi helyi szervezete ren
dez február hó 7-én este 6 órai
kezdetit 1 a kultúrpalotában. A
tevékeny nőiszervezet vezetősége,
melynek élén Reviczky Istvánné,
az alispán neje áll, nagy körül
tekintéssel dolgozik az est si
kere érdekében.
A műsor igen értékes és
magas színvonalú lesz. Fellép
Farkas Márta hegedűművészünk
és Király Józsetné a jeles koncerthegedüs, akik Vivaldi d-mol
Concesto grossolja és Mozart
d-dur Concestante hegedű ket
tősét adják elő Sendlein János
szakavatott zongorakisérete mel
lett. Szerepel még a hangver
senyen Péter József országos
nevü fővárosi karnagy, ismert
zeneszerző, aki a Magyar Nem
zeti Bank nyomdász kórusát —
vegyeskarát fogja vezényelni.
A hangverseny műsorának
részleteire
még
visszatérünk
annyival is inkább, mert zene
kedvelő közönségünk nagy ér
deklődéssel kiséri a rendezés
minden megmozdulását. A M . A.
N. Sz. elnöksége a hangverseny
meghívóit a héten küldi szét
A nemvárt nagy érdeklő
désre tekinttel a jegyek már kap
hatók az Unió könyvesboltban.

A Kisalföldi Növénytermesztők Szövetsége
megalakítását most készítik elő.
A Kisalföldi
Mezőgazda
sági Kamara Növénytermesztési
szakosztálya Ruttkay Béla szak
osztályi elnök elnökletével, vetőmagszaporitási ügyben ülést tar
tott január 15-én a Kamara ta
nácstermében. A m. kir. íüldmivelésügyi minisztériumot Daán
Dezső m. kir. gazdasági felügyelő
a m. kir. Növénytermelési Hiva
talt Bagola István m. kir. gaz
dasági felügyelő képviselte. Részt
vettek az ülésen: Rázgha
Kái oly kamarai elnök,
Sztrdzsik
Andor Dénes kamarai igazgató.
Körössy József
növénytermelési
körzeti előadó, m. kir. gazdasági
felügyelő, a növénytermesztési
szakosztály tagjai, végül a kis
alföldi vetőmagszaporitó gazda
ságok képviselői.
Az értekezlet tárgyalta a
szerződéses szaporitásu állami
akciós
vetőmagvak
felárának
százalékos
megállapítását, to
vábbá a vetőmag beszerzésnek,

felújításnak az eddiginél sakkal
nagyobb mértékben való meg
könnyítését a mezőgazdaságé]'lesztő törvény keretében, mert
közismert tény, hogy a jó vető
magnak és a jó fajtának milyen
nagy befolyása van a termés
nagyságára és minőségére.
A szakosztály einöke is
mertette azután a vetőmagsza
poritó gazdaságok
képviselői
előtt a tervbevett
„Kisalföldi
Növénytermesztők
Szövetség"
megalakításának
a
tervezetét.
Az érdekképviseletek egyhangú
lag helyeselték a Szövetség meg
alakításának szükségességét és
felkérték a Kamarát, hogy a S z ö 
vetség megalakítására vonatkozó
munkálatokat kezdje meg.
A Szövetséget az Állat
tenyésztő Szövetségek mintájára
alakítják meg. Célja a vetőntagszaporitók érdekvédelme. Munka
rendjéhez tartozik
a vetőmag
cserélés bevezetésegazdák kö/öit.

Ritkaságszámba ment a

Haydn: „Teremtés" cimű oratórium
művészi előadása.

vezénylésével nagyszerűéi', adta
Táblás házat
vonzott a
vissza az oratórium természeti
nagyszabású hangverseny, melyet
a Komáromi Rom. Kalh. Egy képeinek csodálatos közvetlen
házi Énekkar január 17-én, szom ségét mély és nemes költészetét
baton este a Kultúrpalota nagy zenekari tételeinek és kórusai
termében rendezett meg. Haydn nak mozgalmasságát. Talán csak
J ó z s e f : Teremtés cinifi oratórium arra keilett volna vigyázni, hogy
örökszépségü dallamai csendül a kórusok szólam-hangjai egy
szerre szólaljanak meg, a zene
tek fel a gyönyörű esten olyan
hangokkal
felejthetetlen művészi előadás kar fúvósai az első
ban, mely
valóban ritkaság lágyabb hangszint érjenek el,
különben a legtökéletesebb össz
számba ment a művészi esemé
szépséggel
nyekben egyébként olyan gaz hangban, művészi
adta vissza a zenekar és az
dag utolsó esztendőnk során.
A műsort dr. Veszelovszky énekkar a teremtés 6 nap alatti
lefolyását. Tündöklő szépségüek
János járásbirósági elnök, az
voltak a három művészi áriák,
énekkar kitűnő és lelkes einöke
duett és tercett számok, melye
megnyitója vezette be. Gondo
Ferenc, a
latokban gazdag, mélyen szántó ket dr. Székelyhidy
m. kir. Operaház örökös tagja
beszédében — a szónok — a
világ teremtés misztikus hangu és a zeneművészeti főiskola k i 
latát festette, melyet a hallha váló énektanára készített elő.
Nagy várakozással tekintettünk
tatlan zeneköltő : Haydn József
Kömyei Imre első komoly, be
instrumentális
kompozíciójának
nyelvén érzékeltetnek a hangver mutatkozó szereplése elé. Örö
münk nagy lett, mert városunk
seny keretében.
kitűnő hangú énekesében nem
A hangverseny kitűnő együt
csalódtunk.
Igaz, hogy kapott
tesében az énekhang és a zenei
szerepében
hangját
nem csillog
kultúra olyan kivételes megnyi
tathatta,
mert
Uriel
arkangyal
latkozását élvezhettük, hogy a
tenorja
—
különösen
az első
párját ritkító teljesítményt nem
résiben
—
kissé
mély
Környeibírálat illeti,
csupán
dicsérő
nek, de a második részben, m i 
elismerés és az igazi művészet
iránti hódolat.
A műkedvelő kor a szólam magasabb han
szivbemarkoló
zenészekkel bővített 22-ik hon gokat érintett,
lírai
tenorja
jól
érvényesült,
jél
védgyalogezred zenekara, a k i 
éreztük,
hogy
hangjának
felső
váló Egyházi Énekkar, legfőkép
pedig a három szólista: Sivó regisztere liraiau csengő és át
Zsuzsa operaénekesnő felivelő ütő erejű.
az uj kat. templom körül
szépségű
szopránján, Littasy
A közönség, melynek so
előnyös fizetési feltételek
György, a m. kir. Operaház raiban Komárom város és vár
tagja lenyűgöző
erejű tömör
mellett jutányos áron
megye előkelőségei csaknem tel
basszusán és Környei Imre, a jes számmal vettek részt, olyan
mi vérbeli énekművészünk el ünneplésben részesítették mind
ragadó Urai tenorján, valamint
a három kiváló művészt, a zona recitativokat zongorán kisérő gorakiséretet nyújtó Kovács Ger
Kovács Gergely gimn.
tanár gely gimn. tanárt, az énekkart
Érdeklődni lehet
Seindlein János egyh. karnagy, és a zenekart, különöstn pedig
a Komárommegyei Hitelbank Rt-nál
zenetanár vérbeli ihletet és ma a hangversenyt vezető Sendlein
Komárom, Baross-u. 7. SE.
gával sodró lendületet sugárzó I János karnagyot, mely felülmúl

Házhelyek

eladók.

minden ujságkritikát.
KülöB elismerést, dicsére
tet érdemet az ÉnekkaF minden
egyes tagja és annak nagyte
hetségű karsagya : Sendlein J á 
nos, kik a urai fáradságos munka
után pihenésüket feláldozva a
„Musica Sacra"-nak áldazUk.
Végül elismerés illeti a
rendezőségat, amiért a hangver
senyt oiy nagy gonddal készillet
ték elő.
Poór István
egyh. karnagy.
1

M e d d i g lehet á t c s e r é l n i

az

ezüst

és

nikkel

pénz-érmeket.
A szerkesztőségünkhöz ér
kezett igen sok megkeresésre o l 
vasóközönségünket az alábbiak
ban tájékoztatjuk az ezüst
egyés kétpengősöknek, valamint az
50, 20, 10 filléres nikkel érmeknek érvényességéra vonatkozó
rendelkezésekről.
A i ezüst egy- és kétpengösöket már nem fogadják el a
forgalomban
a
közpénztárok
sem. Január 31-ig azonban bírki
becserélheti ezeket a pénzneme
ket a Nemzeti Bank fiókjának
pénztáránál. Január 31-től kezdve
ezek a pénznemak nem fogad
hatók el a Nemzeti Bank által
sem.
Az Öíp^ngősdket, — akár
ezüstből készült pénzekről van
szó, akár bankjegyekről, - - m i n 
denki köteles elfogadni. Az őtpengősök kicserélésére vonatko
zólag nem adtak ki rendelkezé
seket.
Az 50, 20, 10 filléres nikkel
érmeket a kormány acélpénzekre
való átcserélés céljából bevonja.
Ezeket a pénzeket
magánosok
csak 1942. február 28-ig, köz
pénztárak március 31-ig kötele
sek elfogadni. A
megszabott
határidő után kereskedők, piaci
árusok, sőt
közpénztárak sem
fogadhatnak el nikkel váltópénzt.
Április 30-ig már csak a Nem
zeti Bank veszi át. Április 30-tól
kezdve a nikkelpénzek érvényü
ket veszítik.

Eseménynaptár.
Február l é n , vasárnap este
7 órakor a Komárom és Vidéke
Ipartestület táncestélye a testület
székházában.
Február 1-én,
vasárnap
este 7 órakor az ácsi róni. kat.
énekkar táncmulatsága a nagy
vendéglőben.
T á n c o s o k f i g y e l e m ] Febr.
1-én táncverseny lesz a Vigadó
ban v. Kertes tánciskola rende
zésében. Részletes verseny tájé
koztató a tánciskolában díjtala
nul kapható.
Február 7-én, szombaton
MANSz hangverseny a Kultúr
palotában este 6 órai kezdettel.
Február 8-án, vasárnap a
Kat. Legényegylet farsangi m u 
latsága.
Február 8-án, vasárnap az
Ácsi Iparoskör táncestélye ö z ? .
Németh Károlyné vendéglőjében
este 7 órai kezdettel.

E g é s z s é g é t
betegségét
a

védi,

gyógyítja

hazai

Mohai Ágnes - f o r r á s

természetes

t z é n s m s ásványvize. O r v o s i 1 a g
jav alva van:
Emésztési zavaroknál, a légzési szarvek hurutos bántalmaiaál. Hatásos a hugyutak hMratjaiaál, vesekő báatalmaknál ét köszvényes bajoknál. Jó eredménnyel használható a vagetativ idegrendszer — csalánkiltéaek, aathac
és egyéb túlérzékenység okozta — betegségeknél. Csökkenti a gyomorsav Tokozett képződését, megszünteti a
gyomorégést. Ajánlatos gyermekeknek is.
"

Kitfltlö
i
i . v

a s z t a l i és
j.—.u Um. i
m

benépesítést

Vitéz Szubó István tanügyi
tanácsos kir. tanfelügyelő elké
szítette Komárom vármegye és
Komárom thj. szab. kir. város
népoktatásügyének benépesítés:
kimutatását, amelyről az alábbi
érdekes statisztikai adatokat k ö 
zöljük :
Komárom vármegye
158
községe közül 151 rendelkezik
iskolával, az iskoíátlan községek
száma 7. Komárom városát is
számításba véve a vármegyé
ben összesen 283 elemi népis
kola van, ami a mult évi lét
számmal szemben 6 uj iskolává]
való szaporodást jelent. Ebben
a szaporulatban 2 állami tüdő
beteg gyógyiskoia, 1 állami szór
vány iskola, 1 róm. kat., 1 urad.
róm. kat. és egy községi iskola
szerepel. Az elemi iskolák jelleg
szerinti megoszlása a következő :
állami 4 1 , községi 45, bányatár
sulati 4, róm. kat. 127, ref. 53,
ág. ev. 6, egyesűit protestáns 1,
izraelita 6.
A 283 iskolában összesen
794 tanerő tanít 39.007 tanköte
lest. A 39.007 tanuló közül r. kat.
30.025 ref. 7.233, ág. ev. 688. g.
kat. 17, unitárius 11, babtista 32,
izr. 999, egyéb vallású 2 tanuló.

Vért honvédeinknek!
Vitéz honvédeink ott küz
denek a harctereken s vért
életet áldoznak, hogy a hazát
védjék, a nemzet
polgárának
szebb jövőjét biztosítsák. Ezekért
a derék fiainkért, nekünk, kik a
sors rendelése szerint itthon ma
radhattunk és nyugodt, biztos
polgári életet élhetünk, minden
áldozatot meg kell hozni.
Sokszor a súlyosan sebe
sült honvéd életéi csak vér átömlesztéssel lehet megmenteni.
A vérátadás pedig legtöbb
ször sürgős életmentő feladat
szokott lenni, amikor is nincs
idő megfelelő vértadó keresgé
lésére. Csekély áldozattal egyegy hős magyar életet lehet
megmenteni családjának és Ha
zájának, ha a kórházaknak j ó előre rendelkezésére áll a vér
átömlesztésre szükséges vér, i l 
letve vértadó személy.
A Vöröskereszt most moz
galmat indított, hogy a vértadó
személyek álljanak rendelkezésre.
Támogassuk
a mozgalmat s
ajánljuk fel vérünket vérátöm
lesztésre. A komáromi Vörös
kereszt nevében felhívjuk a 1860 éves egészséges egyéneket,
nők és nem katonaköteles fér
fiakat jelentkezésre, hogy a V ö 
röskereszt szervezet a jelentke
zőket külön női és férfi cso
portba osztva az egészségi álla-
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Lerakat Komáromban, Kemény Testvérek cégnél,

Vármegyénk és Komárom thj. város
népiskoláinak

borviz.
» -

m nv

kimutatása.

A tanítói állások közül 622 ál
lás után folyósít a V K M . állam
segélyt.
Komárom thj. szab. kir.
varos területén 2 községi, 1 ref.,
2 róm. kat. fiu- és 2 róm. kat.
leányiskolaösszesen tehát 7 elemi
népiskola működik. Az elemi
iskolák száma a mult tanévhez
viszonyítva nem változott. A 7
iskolában 47 tanerő 2171 tanulót
tanít. A 2171 tanuló közül 1523
róm. k a t , 495 ref., 33 ág. ev., 3
g. kat., 1 unit., 3 bapt., és 113
i/,r. vallású.
Komáromban a népiskolá
kon kivül 5 óvoda i> van, me
lyekben összesen 6 óvónő mű
ködik. Az óvodák közű! 2 köz
ségi, 2 róm. kat. és 1 ref. jellegű.
Az elemi iskolákon kívül
van a vármegyében 8 álta
lános
iparostanonciskola,
va
lamennyi községi jellegű. A mult
tanévben 10 volt, de két iparostanonciskola időközben szakirá
nyúvá változott át. Végűi 27
óvoda is van a megyében, ame
lyek közül 1 állami, 16 községi,
5 bányatársulati, 4 róm. kat. és
1 ref. óvoda. A 27 óvodában
összesen 37 óvónő működik.

A hazai Mohai Ágaes-forrás gyógyvizét népsaeri
irgalomba hozza ÉDESKUTT isvánvvli
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kereskedelmi r. t , Budapest, v., Erzsébet-tér 8.

sikert aratott vígjátéka, a nagy
sikerű Kaland immár harmadszor
nagy érdeklődés mellett továbbá
Csókháboru, Csókos asszony,
Csárdás nagy operettek. Legna
gyobb sikert a Csókháboru c.
operett ért el, mely újdonságot
szombaton este, továbbá vasár
nap délután és este adták szí
nészeink. Az utolsó előadásokat
is gondos rendezésben, ügyes
alakításban játszották meg. K ö 
zönségünk szeretettel fogadta az
előadásokat.
Jövő heti m ű s o r :
Január 24-én, szombaton
esíe, 25 én, vasárnap délután és
este „Ntfelejts" cimü operett.
Január 26 án, hétfőn „ H a 
zudj nekem" vígjáték.
Január 27 én, kedden b ú 
csúzóul nagy kacagó „Művészest".

T U R U L

FILMSZÍNHÁZ

K o m á r o m , Kun Miklós-u.
Telefon 470.

11.

Január 23—27-ig, péntek, szom
bat, vasárnap, hétfőn és kedden
mindegyik napon 415, i|?7 és M29Ó.
vasárnap 215 órakor is.
Kiugró magyar film

Szüts Mara házassága
UFA híradó.

potukat megvizsgáltathassa. A k i 
ket az orvosi vizsgálaton olyan
egészségeseknek találnak, hogy
vérátömlesztési célra vérük al
kalmas, arról nyilvántartást ve
zetnek s szükség esetén a vér
adásra behívják. Ez a vizsgálat
semmi kellemetlenséggel
nem
jár, ingyenes.
Jelentkezni lehet személye
sen vagy írásban a Vöröskereszt
Komáromi Szervezeténél (Város
háza.) Ezzel a csekély áldozattal
tartozunk derék honvédeinknak.

Színház.
Az utolsó hét.
Vértes színtársulata utolsó
előadásait kezdte meg, miután
január 27-én, kedden nagy ka
cagó művészest keretében búcsú
zik Komáromtól. Elcsendesedik
a Kat. Legényegylet színházterme,
lezárul a sziniszezon városunk
ban. Csütörtökön már Magyar
óváron kezdi meg előadásait a
lelkes művész gárda, melynek
minden tagját szeretettel fogadott
színházlátogató közönségünk. Uj
állomáshelyükön sok sikert kí
vánunk nekik.
A héten minden este volt
előadás.
Előadásra
kerültek:
Hazudj nekem a Vígszínház óriási

Január 28-án, szerdán és 29-én,
csütörtökön i|27 és i;29 órakor
Lebilincselő francia film

Hotel Mimóza
MAGYAR világhiradó.
Figyelem! Hétköznap mindig van
hely, kérjük igénybe venni.
Jegyelővétel vasárnap 10 —12-ig,
hétköznap az első előadás meg
kezdése előtt 1 órával.

A M á v . megsztlntette a
a rövid i d ő t a r t a m r a
szóló
k e d v e z m é n y e s árú b é r l e t j e 
gyeket. Hivatalos értesítés szá
molt be arról, hogy a Máv.
igazgatósága febr. 1-től kezdve
a további intézkedésig megszün
tette a rövid időtartamra szóló
kedvezményes árú bérletjegyeket.
(

T ü z a színházi nagyte
r e m b e n . Szerdáról Csütörtökre
virradó éjszakában az Eötvös
utca lakóit nagy riadalom verte
fel. A Kat. Legényegylet nagy
színháztermében, melyet jelenleg
a Vértes-színtársulat bérel, az esti
előadás után tüz támadt. Sze
rencse, hogy a hirtelen fellobbant
lángnyelveket idejében észrevet
ték s derék tűzoltóinknak sikerült
gyorsan eloltani a tüzet. A kár
azért jelentékeny, mert a Legény
egyesület színpad függöny anyaga
elégett. A tüzet valószínűleg rö
vidzárlat okozta.

HÍREK.

A káromkodás ellen.

Az Akció Katolika érvényt
akar szerezni a tízparancsolatnak
s ezért harcot hirdet a károm
kodás ellen. A társadalom min
den rétege örömmel csatlakozott
a mozgalomhoz, hogy kiirtsa,
kiküszöbölje a szitkozódás, átkozódás helytelen, megbotrán
koztató szokását.
A káromkodás, a maga
ocsmány formájában kivetkőz
teti az embert az Isten rendelése
szerinti méltóságából s letaszítja
a bűn, az erkölcsi posvány leg
mélyebb fokára. A káromkodás
nem hoz megkönnyebbülést a
léleknek, hanem a megvadult
indulat,
a
fékevesztett idegroham kitörésével elvisz a leg
nagyobb bűnök elrémítő fertő
jébe.
Az Akci Katolika a harcra
egész haditervet dolgozott k i .
Falragaszokat adott k i , szószék
ről hirdetteti az istenkáromlás
bűnének nagyságát, társadalmi
úton gyűléseken, összejövetele
ken foglal állást a káromkodás
ellen.
Helyesen van. Gyomláljuk
ki a magyar nyelv gyönyörű
virágos kertjéből ezeket az ár
talmas méreggyomokat és sebző
töviseket, melyek megmérgezik
és megtépik a lelket. De ne is
sajnáljuk a fáradságot arra sem,
hogy a megbotránkoztatókat tör
vény kezére juttassuk. Szép szó
val, meggyőzéssel, de ha kell,
hatalmi eszközzel kényszeritsük
a magáról megfeledkezett, lelké
ből kivetköződött embert.
Ne káromkodj !

Meghalt
Hanauer váci
p ü s p ö k . Január 15-én, csütör
tökön a kora reggeli
órákban
Hanauer A. István váci megyés
püspöki a váci püspöki pa
lotában hosszas betegség után
meghalt
72
éves
korában.
A beszentelési
szertartást ja
nuár 19-én, hétfőn délelőtt Serécli Jusztinián bíboros herceg
prímás végezte és utána az el
hunyt püspököt a váci székes
egyház sírboltjában temették el.
Kinevezések a v á r m e g y é 
nél. A m. kir. belügyminiszter
dr. Thilringer Pál vármegyei al
jegyzőt árvaszéki ülnökké, dr.
Szemes Ignác vármegyei fogal
mazót aljegyzővé nevezte k i .
Polgári iskolai tanárok
e l ő l é p t e t é s e . A m. kir. vallásés közoktatásügyi miniszter Vá
sárhelyi Károly polg. isk. igaz
gatót és Kecskés István polg. isk.
tanárt a VI. fiz. osztályba, dr.
Kovácsné Stitz Lujza polg. isk.
helyettes tanárt rendes tanárrá,
dr. Pazar Lászlóné Lux Katalin
segélydijas tanárt polg. isk. he
lyettes tanárrá nevezte k i .

Adományok a hadiárvák
gondozására. Városunkban ne
mes megmozdulás indult meg a
hadiárvák gondozásához
való
hozzájárulás tekintetében. T u d o másuíik szerint eddig az alábbi
adományok, illetőleg felajánlá
sok érkeztek a város pénztá
rába : Nagy Jenő takarékpénz
tári igazgató 200 P, dr. Kállay
Endre évi 240 P, Fiedler János
Lenipari r. t. havi 100 P, ezen
kívül a gyár alkalmazottai két
hónapon keresztül keresetük 2
százalékát ajánlották fel, Turek
Géza 100 P, Polgári Leányiskola
növendékei: 146 P, özv. Scháffer Gyuláné és Laky Mária 5050 P, özv. Zámbó Ferencné 20
P. Reméljük, hogy ezek az ada
kozások a nemes cél érdekében
további felajánlásra fogják a
város nemesszivü polgárait buz
dítani.
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Háziezredünk, a m. kir. 22. honv.
gyalogezrednek az orosz harc
téren küzdő alakulatai részére a
város közönsége nevében 30.000
darab cigarettát küldtem. A c i 
garetták véttlárának kiegyenlítése
céljából a város érdemes közön
ségéhez kéréssel fordultam kész
pénzadományok felajánlása iránt.
Erre a célra az elmúlt héten az
alábbi adományok érkeztek hoz
zám : Nóvák Béla, N . N., Pol
gári leányiskola növendékei és
dr. Zsindely Ferenc 2 0 - 2 0 P,
dr. Pataky László 10 P, G y a l ó kay Kálmán 5 P, Bruck Mór és
Hajdú Gábor 2—2 P. Az ado
mányokért ez utón mond hálás
köszönetet és további szives ado
mányok felajánlását kéri Alapy
Gáspár m. kir. kormányfőtaná
csos, polgármester.
Kinevezés. A belügymi
niszter Hajagos Béla mose-nmagyaróvári városi számvizsgálói
címmel és jelleggel felruházott
számellenőrt valóságos számvizs
gálóvá nevezte ki a IX. fizetési
osztályba.
T ü z . Szombaton
hajnali
két órakor az ácsi vasútállomás
hoz hivták segítségül a tűzoltó
kat. Eddig ismeretlen okból az
állomás épület tetőzete kigyulladt
s nagy lángokban égett. Az ál
lomás tetőzetet már nem lehetett,
de az épületet és a berendezé
seket megmentették. A tűzoltók
nak reggel fél 6-ra sikerűit a
tüzet eloltani.
K ö z g y ű l é s . Komárom vá
ros Önkéntes Tűzoltó testületei
f. hó 25-én délelőtt fél 12 órai
kezdettel a városháza nagyter
mében választmányi ülést és évi
rendes közgyűlést tar.
Német hang a szellemi
függetlenségről. Ez a cime
Ziiahy Lajos lapja, a Hid « heti
rendkívül érdekes vezetőcikkciitk,
amely Baldur von Schirack osztmarki körzetvezetőnek a művé
szetre és pártmüvészetre vonat
kozó megnyilatkozásával foglal
kozik. . Mutatványszámot
kész
séggel küld a kiadóhivatal: Bu
dapest V I I . Erzsébet krt. 7.
Előfizetési árak: egész évre 24
P. félévre 12 P., negyedévre 6
P., egy hónapra 2 P., egyes
szám ára 50 fillér.
A népruházati Akció. Az
egész országban megindult az
úgynevezett népruházati akció,
(

amely
munkások,
bányászok,
földmivesek és kiskeresetű tiszt
viselők részére lehetővé teszi a
legszükségesebb ruházati cikkek
beszerzését. A hatóságok arra
törekednek, hagy az akció eredméayeit minden arra rászoruló
és arra érdemes élvezze. Az
akció keretében forgalomba ho
zott cikkek olcsóságára jellem
zők az alábbiakban mutatóba
közölt árak : férfi zefír ing 4.80
P, férfi freskó ing 6.37 P, férfi
puplin ing 10.60 P, alsónadrág
2.07 P, nyomott flanel 70 cm
széles 2.76 P, pamutvászon 80
cm széles 0.92 P, festett női
könnyű ruhaanyag 1.52 P. márostból készült női ruhaanyag
2.82 P, zsebkendő 39 fillér.
A Felvidéki és Kárpát
aljai Magántisztviselők ás A l 
kalmazottak érdekvédelmi szö
vetsége értesítette a komáromi
képviselőjét hogy felirt a belügy
minisztériumhoz, a nyugdijasok
részére még augusztus hónap
ban rendeletileg megállapított 15
százalékos drágasági pótlékok
folyósitassanak, A késedelmes
séget tettük szóvá lapunk leg
utóbbi számában, mert értesülé
sünk szerint a számfejtésre k i 
küldött bizottság már több mint
egy hónapja a rendelkezésre bocsájtott adatokkal távozott váro
sunkból és ennek dacára, türel
metlenséget szítva a drágasággal
sulytott várakozóknál, még min
dig késik a folyósítás. A fent
leírtak is indokolják az érdek
védelmi szövetség működésének
szükségességét, melynek alap
szabályait értesülésünk szerint
jóváhagyta a belügyminisztérium
igy most már törvényes alapon
majd még hatásosabban dolgozhatik a szövetség, tagjai és kö
vetve az egész ország magán
tisztviselői és alkalmazottai ér
dekében. Interveniált a szervező
bizottság a belügyminisztérium
ban, hogy a drágasági pótlék az
Ombi tagjai részére is folyösitassék, kik éppen ugy igényel
hetik ezt mint az Oti és Mabi
tagok, kik részére már rendele
tileg kötelező a drágasági pótlék
folyósítása. A szervező bizottság
értesítése alapján ezúton is fel
hívja a szövetség komáromi kép
viselője a szövetség tagjait, hogy
tagdijaikat a múltra és ezen évre
is fizessék be a szövetség pénz
tárába (Rimaszombat, Forgách
utca 12 sz.) ahonnan esetleg
csekk-lapokat is igényelhetnek
tagdijaik beküldésére.
(g|.)
Halálozások. Özv. P. Varga
Zsigmondné f. hó 17-én Ácson
elhunyt.
Huszdrik Gyula főtörzsőr
mester f. hó 17-én Budapesten
57 éves korában elhunyt. Teme
tése f. hó 21 én Komáromban
ment végbe.
Egy kerékpárt találtak.
A m. kir. rendőrség komáromi
kapitányságához 1 d r b . kerék
párt, mint talált tárgyat szolgál
tatták be. Igazolt tulajdonosa a
rendőrkapitányságnál az átvéte
lért jelentkezzék.
A kézművesiparosok a d ó 
bevallása. Az általános kere
seti és jövedelemi (vagyon) adóra
vonatkozó bevallásokat általá
ban a f. évi január hó végéig
kell benyújtani. Az adóbevallási
kötelezettsége alól mentesülnek

azok a kisiparosok, akik legfel
jebb 1 segédet és 1 tanoncot,
vagy segéd nélkül 2 tanoncot
foglalkoztatnak. Nem kötelesek
adóvallomást beadni azok
az
iparosok sem, akiknek adója rög
zítve van, és azt sem maguk,
sem pedig az adóhivatal nem
mondta fel. Minden adózó az
pctóhivatal felhívására mindenkor
köteles a megadett határidőn
beiül adóbevallást tenni.
A Károly c s a p a t k e r e s z t
utólagos megszerzése. Felhív
juk a világháborúban katonai
szolgálatot teljesített tűzharcosok
figyelmét, hogy a Károly csapat
kereszt utólag még megszerez
hető. Az igénylő kérvényt köz
vetlenül a Honvédelmi Minisz
térium Hadgondozási Osztályá
hoz (Budapest, V., kerület, Hon
véd utca 20. sz.) ajánlottan keil
beküldeni. A kérvényeknek tar
talmaznia kell a szükséges adu
tokon kivül azt is, hogy a kér
vényező miért nem tudta a kitű
zött határidőre kérését élőter
jeszteni. Ez természetesen csak
elfogadható indokolás lehet. Pél
dául : betegség, külföldön tar
tózkodás, bajtársait kerestette,
tanuk, hiánya a Hadilevéltártól
várt igazolás megszállott, tehát,
most felszabadult területen vol
tak stb
Kiskert akeió Kisbéren.
A Komárommegyei Közjóléti S z ö 
vetkezet Kisbér községben akciót
indított, amelynek során az ál
lami méncsbirtokból több mint
30 hold földet bérelt s a nagy
számú igénylő között 600 négy
szögöles parcellákban osztotta
szét a kisembereknek, kertgaz
dálkodás céljára. Az elmúlt hó
napban ujabb 53 holdat bérelt
s ennek kiosztása most van f o 
lyamatban.
M e g j ö t t az olasz r i z s .
Az utóbbi időben alig volt már
rizs a
piacokon. A magán
kereskedelem nem rendelkezett
megfelelő készletekkel A helyzet
most már javulóban van : na
gyobb mennyiségű rizs futott
be Olalszországból, amelyet a
hántoló malmokban
rövidesen
feldolgoznak, ugy hogy a rizs
nyolc tíz napon belül már a
kereskedelmi
elosztó helyekre
kerül.
A r e h a b i l i t á c i ó s törvény
végrehajtására vonatkozóan ujabb
kormányrendelet jelent meg a
hivatalos lapban. A rendelet ér
telmében közszolgálati alkalma
zotti állások betöltésénél az i l 
letékes miniszter figyelmen k i 
vül hagyja a büntetőítéletet, -ha
a rehabilitáció előfeltételei fenn
forognak. Hasonló az eljárás a
földbirtokpolitikai törvény alap
ján való földhözjuttatásnál, a
gazdasági munkavállalkozói en
gedély megadásánál, az ingatlan
közvetítési engedély megadásá
nál és a gazdasági munkaválla
lók öregségi biztosításának igény
lésénél.
A kézimunkatanfolyam hall
gatók áldozatkészsége a hősök
iránt. Nagyon szép példáját ad
ták az ógyallai népművelési kézimunkatanfoiyam
hallgatói az
igazi magyar áldozatkészségnek,
mikor a tanfolyam alatt sok jó
meleg érmelegitőt kötöttek a tá
voli orosz télben küzdő magyar
hősök számára. Ebből a kedves

megnyilatkozásból
is kitűnik,
hogy a népmüvelés a msgyar
nők kezében egyik legszebb al
kalom a segítésre. Bárcsak men
nél többen követnék az ógyaüai
tanfolyam szép kezdeményezését.
Komárom thj. szab. kir. város nép
mozgalmi nyilvántartó hivatala.
38 1942 nmny. szám.
Tárgy: 12 éves fiúk és
16 éves iányok
kötelező
beje
lentése.

Hirdetmény.
A személyes bejelentési kötitezettség teljesítése, valamint a személyes
honvédelmi kötelezettséggel kapcso
latos nyilvántartás tárgyában kiadott
380.000|1941. B. M. sz. rendelet 10. §-a
értelmében minden év január hó 31-ik
napjáig bejelentendők a 12 éves liégyermekek és a 16 éves leányok.
Felhívom eanélfogva a szilőket
(eltartókat), hogy azokat a fiúgyermek
keket, akik az év folyamán a 12, to
vábbá azokat a leányokat akik az év
folyamán 16. életévüket elérik

1942. évi j a n u á r h ó 31 i g
az erre a célra szolgáló bejelentő la
pon a rendőrségi bejelentő-hivatalban
jelentsék be.
(A bejelentőlapokat két fillérért
dohánytőzsdékben lehet beszerezni).
A bejelentett adatok valódisá
gáért a bejelentést teljesítő személy
felelős.
Amennyiben a cselekmény SMlyosabb büntetőrendelkezés alá nem
esik, kiiiágást követ el és 15 napig
terjedhető elzárással büntetendő a be
jelentés teljesítésére kötelezett személy,
ha a fenti bejelentési köttlazettséget
nem teljesiti, vagy nem a megszabott
időben teljesiti, vagy ha a bejelentő
lapon tudva valótlan adatot tüntet fel.
Komárom, 1042. évi január !ió
20-án.

Alapy Gáspár
m. kir. kormányfőtanácsos,
polgármester,
mint népmozgalmi
nyilvántartó.
Komárom thj. szab. kir. város
adóhivatala.
ad. 1878| 1042.
Tárgy: Adóhátralékok rende
zésére felhívás.

Hirdatnény.
Felhívom azon adófizető polgá
rokat, kik adójukat 1041. december hó
31-ével nem rendezték, hogy a hátra
lékos adójukat a városi adóhivatalnál
haladéktalanul fizessék be, mert ellen
kező esetben ellenük a tetemes költ
séggel járó árverés lesz folyamatba téve.
Komárom, 1942. január 13.

D r . B é l t e k y G y u l a s. k.
v. tanácsnok, adóhiv. vezető.

Háztartási alkalmazott
mindenes,
aki önállóan tud főzni s a
háztartás minden munká
jában jártassággal bír, két
tagu családnál február 1-érc
elhelyezést nyerhet.
Érdeklődni lehet: Széchenyi u.3.
Felelős kiadó :
CZIKE IMRE.

Nyomatott Hacker Dtzsó
könyvnyomdájában K o m á r o m ,
Mussolini-ut 23.
Felelős vezető: Hacker Dezső.

