
Mindenszentek ünnepe és halottak napja. 
A költő nem fejezte ki 

magát egészen pontosan, 
amikor az „egy" haza el
vesztése fölött kesergett. 
Lakóhelye csak egy van az 
embernek, de hazája a két
ezeréves keresztény gondo
lat térfoglalása óta kettő: 
Az egyik itt a földön, a má
sik meg ott, a — túlvilágon. 
Ahol a meggyőződés nincs 
a tudat előterében, ahol a 
lélek életét ennek a két 
eszmekörnek világa nem 
hatja át, ott nem lehet igazi 
keresztény életről beszélni. 
Mert a keresztény lelkület a 
földi életet csak a földön
túli élet előiskolájának te
kinti s ha nem is hanyagolja 
el azt, mint az előző évezred 
fordulóján, az aszkéta moz
galom idején — sőt, a földi 
élet mozzanataiban oly szem
pontokat tud felfedezni, ame
lyek a túlvilági célok szem
pontjából is hathatósan ér
tékelhetők. Mégis igaz ma
rad, hogy a keresztény v i 
lágnézet ideális fókusza a 
túlvilágra mutat. 

Ehhez a meggondolás
hoz kapcsolódik: a minden
szentek örömünnepe és a 
halottaknapjának gyásznapja. 
Az elsőről rendesen meg 
szoktunk feledkezni, holott 
az nem a halottaknak, ha
nem az élőknek szól s azt a 
kapcsolatot kivánja erősíteni, 
amely a diadalmas egyház 
és a harcoló egyház között 
fennáll. T i élő megdicsőül
tek, akik ott az Istenség kö
zelében élvezitek földi éle
tetek jutalmát, fordítsátok 
erre tekinteteket, amikor mi 
a harcoló egyház tagjai, az 

őszi lombhullás mulandó
ságra emlékeztető napjainak 
idején, fölidézzük halottaink-
nak emlékét, akik mellőlünk 
kidőlve ott alusszák álmukat 
a csöndes temetőben. 

A halottak élete egy a 
mi életünkkel, elszakitha-
tatlanul, elválaszthatatlanul. 
Ők készítettek helyet itt ne
künk a siralom völgyében 
s ők hagytak itt bennünket 
nagy szomorúságban. Leg
kedvesebb emlékeink az 6 
életükhöz kapcsolódnak. Az 
életadó anya képe ott kisér 
minden lépésünkben, a csa
ládjáról gondoskodó atya 
simogató kezét ott érezzük 
mind arcunkon. A testvér, 
akivel megosztottuk játé
kainkat, vagy a gyermek, 
akinek életet adtunk s aki
nek távozásával életünk ko
ronájának legértékesebb gyé
mántjai mentek veszendőbe, 
ők állják körül mind azt a 
sötét ürt, amelynek hantjára 
most csak virágot rakunk. 
Ezek a kis virágok a mi 
szeretetünknek melegét kép
viselik, azt, ami ebben a 
hideg világban hozzásegít 
az élet értelmének megfej
téséhez. Sokszor látszik cél
talannak a mi egész tölte
tesünk, fáradozásunk, ami
dőn a rejtelmes élet áthúzza-
számításainkat és elsöpör 
egyéni ambíciókat és nem
zeti törekvéseket. Sokszor 
állunk a kétségbeesés szé
lén, amikor megsemmisülni 
látjuk legszebb álmainkat, 
amelyekhez legdrágább ve
rejtékünk tapad, vagy elso
dorva a népet, amely alapja, 
föltétele minden érvényesü

lésünknek. Iiyenkor mint 
utolsó szalmaszál a fuldok
lót, a mi kedves halottaink 
sirdombjáiról száll biztatás 
és erősítés csüggedő lel
künkbe. 

A halottak napjának ez 
esztendei fordulóján több 
mécses gyullad ki — ha 
nem is a sírokon, de a szi
vekben. A keleti harcmező
kön egy nagy eszmei harc
ban sok apa, testvér áldozza 
életét magyarjaink közül. T i 
az ég minden szentjei fo
gadjátok őket soraitokba t 
mi pedig gyászoljuk halot
tainkat, akik értünk éltek 
és értünk haltak. 

Ünnepélyesen 
szentelték fel 

a komáromi helyőrség 
restaurált templomát. 

A komáromi helyőrség 
templomában a nyár folyamán 
nagyobbmérvü tatarozáci mun
kálatokat végeztek. A templom 
ízlésesen újra ki lett festve, a 
főoltár fölé a sárkánytölő Szent 
György lovag képe került, amit 
annak idején a Szent András 
templomból helyeztek át a hely
őrségi templomba és most Har-
mos Károly rajztanár, festőmű
vész gyönyörűen restaurált. A 
főoltártól jobbra, illetőleg balra 
Szent István és Szent László 
király szobra Iáthaló. A teljesen 
uj köntösbe öltözött helyőrségi 
templomot október 25-én, va
sárnap ünnepélyes keretek kö
zött dr. Haász István tábori 
püsrök fényes papi segédletté! 
széniéire fel. Az ünnepi isten
tiszteleten a hadtestparancsnok 
megbízásából Roeder vezérőrnagy 
jelent meg, Komárom thj. szab. 
kir. város közönségét A/apy 
Gáspár m. kir. kormányfőtríná-
csos, polgármester, Komarom 
vármegye közönségét pedig v i 

téz dr. Földes György h. árva
széki elnök képviselte. Megje
lentek ott Komárom katonái és 
polgári előkelőségei. 

A felszerelési szertartás 
végeztével dr. Haász István tá
bori püspök szentmisét mon
dott s evangélium utáni mély 
tartalmú szentbeszédében kö
szönetet mondott mindazoknak, 
akik a restaurálás költségeihez 
hozzájárultak, legelsősorban a 
honvédelmi miniszternek, a vá
ros közönségének és Fiedler 
József gyártulajdonosnak, hogy 
áldozatos nagy adományaikkal 
ujjátették a hazáért harcoló 
honvédeink részére épüit Isten 
házát, d helyőrségi templomot. 

F e h i v á s 
a magyar nőkhöz! 
Magyar Nőtestvéreink ! 
A m. kir. miniszterelnök 

6570| 1940. M. E. sz. rendelete 
és az 1080| 1940. M. E. sz. vég
rehajtási utasítás alapján meg
alakult az önkéntes Női Honvé
delmi Munkaszervezet, meiynek 
helyi munkabizottsága megkezdte 
működését. 

A 9300| 1939. M. E. sz. ren
delet a „Hiradó csoport" meg
alakítását rendelte el. 

A „Hiradó csoport" célja, 
hogy a honvédség, hatország
ban levő hiradó berendezéseinek, 
távbeszélő, géptávíró és rádió
állomásainak kezelő, távbeszélő 
és távíróközpontjának kapcsoló
kezelő szolgálatát nőkkel lássa 
el. E célból 3 hetes tanfolyamot 
rendezünk, ahol is a jelentkezők 
a megfelelő oktatásban része
sülnek. 

A hiradó csoport beosz
tásra az alábbi iskolai végzett
séggel rendelkező, vagy polgári 
foglalkozást folytató önként je
lentkezett nők jönnek tekintetbe. 

a) A középiskola legalább 
négy osztályát végzettek, polgári 
iskolát végzettek, kereskedelmi 
iskolát végzettek, tanitónő vagy 
óvónőképzőt végzettek, gépiró 
vagy gyorsíró iskolát végzettek. 

b) Gépírónő, kalkulátor' 

I Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron 

a Felsődunántúli 
I l - e s sz. ü z l e t é b e n 

V á s á r o l j u n k 

H A N G Y A SzOvetkezet 
Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk! 

ELŐFIZETÉSI AR 
Egész évre 8 P. Negyedévre 2 P. 
Félévre 4 P. Egyes szám ára 20 fül. 

Megjelenik minden szombaton. 

Felelős szerkesztő: 
P A T H Ó GYULA 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolini-ui 23. Telefon 4Qí. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 



L ő w y bútoráruház G y ő r 
Gr. T i s z a István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

könyvelő, tai ífőr, gázóraleolva-
sónő, villatnosóraleolvasónő. 

c) Műszaki-, látszerészeli 
cikk, kereskedő, illetőleg áru
beszerző, vas-, fém-, gép-, szer
szám-, háztartási edény, és fegy
verkereskedő, illetőleg árube
szerző, irógép, kerékpár, var
rógép, műszerész, izzó vagy 
audion-lámpagyári szakmunkás, 
mintaszövő, nyomó-fonó és szö
vőiparban szakmunkás. 

Felkérjük a hazafias ér
zelmű nőtestvéreinket, hogy ezen 
tanfolyamon való részvételre 
minél nagyobb számban jelent
kezzenek 1942. november 3-án 
(kedden) és 4-én (szerdán) d. 
u. 4 órától 6 óráig a városháza 
1. emelet 7. sz. hivatali helyi
ségben. 

A jelentkezők korhatára 
16—26 év. A tanfolyamot hely
ben tartjuk meg. 

A tanfolyam sikeres elvég
zése után az alkalmázba kerülők 
megfelelő javadalmazásban ré
szesülnek. 

Magyar hazánk szereteté
ben örömmel várunk mindenkit: 

Komárom, 1942. okktóber 
hó 29-én. 

Hazatias üdvözlettel: 
a Női Önkéntes Honvédelmi 
Munkaszervezet helyi munka

bizottsága. 

A felszabadulás 
évfordulója. 

November 6. nevezetes dá
tum Komárom történetében. 1938. 
november 6-án, egy ködös, esős 
napon vitéz nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó urunk dicső 
honvédseregünk élén bevonult 
Komárom ősi falai közé, hogy 
felszabadítsa magyar népét a 20 
éves elnyomatás alól. 

A város az évforduló nap
ján hivatalosan is örömünnepet 
ül. A város törvényhozása d. e. 
díszközgyűlést tart, a Jókai 
Egyesület d. u. 6 órai kezdettel 
a Kultúrpalotában emlékünnepet 
tart. 

Ünnepeljünk bizó hittel a 
napon, hogy erőt menthessünk 
a felszabadulási percek lelkese
déséből. 

Papi Korona Tatán. A 
komáromi r. kat. főesperesi ke
rület papsága október 2(5 án, 
hétfőn tartotta őszi Koronáját 
Tatán. Az értekezleten Mészáros 
Antal dunaaimási plébános 
„Családvédelem - nemzetvédelem 
a lelkipásztori konferencián", 
Gyirmóty Gyula tatai plébános 
pedig „Több vallásosságot a 
leventeintézményben" címmel 
tartottak előadást. A megjelen
tek azután az időszerű kérdé
seket vitatták meg. 

A komáromi tejellátás árdrágítója 
megkapta méltó -büntetését. 

Kollár Vilmost másfélévi börtönre, Czeglédi Ármint 

15 napi fogházra Ítélték. 

Kollár Vilmos komáromi 
tejüzemtulajdonost — mint je
lentette az Uj Komárommegyei 
Hírlap — néhány hét előtt le
tartóztatták, mert a szegény-
sorsú több gyermekes anyáktól 
a tejet elvonta, a tejjel vak
merő bünős módon üzérkedett, 
tejet és tejtermékeket a maxi
mális áron jóval magasabban 
hozta forgalomba. Így folytató
lagosan elkövetett árdrágító visz-
szaélés miatt emelt vádat ellene 
az ügyészség. Az ügyben októ
ber 23-an, pénteken rendkívül 
nagy érdeklődés mellett tartott 
főtargyalást a komáromi bün-
telőtörvényszék uzsorabirósága 
dr. Nagy Vilmos törvényszék 
tanácselnök elnökletével. 

Kollár Vilmos a főtárgya
láson beisnierie bűnösséget s 
azzal védekezett, hogy a tejet 
a termelőktől a megállapított 
áron felül volt kénytelen vásá
rolni, az üzemi költségek pedig 
oly nagyok voltak, hogy az 
áremelkedés dacára is az utóbbi 
hónapokban napi. 18—20 pengő 
ráfizetéssel dolgozott. 

A tanúkihallgatások során 
beigazolást nyert, hogy Kollár 
igen sok szegény több gyerme
kes hadigondozott hozzátarto
zójának nem adott ki tejet, 
ugyanakkor maximális áron fe
lül szállított nagy tételekben 
tejet és vajat kávéházaknak, 
cukrászdáknak; az üzemre nem 
fizethetett rá, mert a nyár fo
lyamán 1200 P-ért vásárolt 
fényképezőgépet, hozzátartozóját 
Sopronban a legelőkelőbb he
lyen nyaraltatta, nagyobb ösz-
szegü takarékbetétkönyve van ; 
a szegényebbsorsu üzletfelekkel 
kíméletlenül, durván bánt el. 

Dr. Gáspár Árpád királyi 

ügyész nagyhatású vádbeszédé
ben a konkrét tényeket össze
gezte, különösen hangoztatta, 
hogy a közszükségleti cikkek 
elvonásával, árdrágításával Kol
lár nemcsak bűncselekményt 
követett el, hanem súlyosan vét
kezett a magyar közösség ellen. 
A nemzet élet-halál harcában az 
árdrágítás egyenlő hazaárulással. 

Dr. Katfiona Tibor ügyvéd 
védőbeszéde után a biróság 
Kollár Vilmost mésjelévi börtön
büntetésre, ötévi hivatalvesztésre, 
1000 P. vagyoni megtérítésre és 
iparengedélyének elvonására ítélte. 

A biróság Kollár Vilmos 
ügyével együtt tárgyalta Ceglédi 
Ármin komáromi kereskedelmi 
ügynök árdrágitási ügyét is, aki 
a Kollár üzemében feldolgozott 
vajat a maximális áron felül vett 
és kiárusított. Ceglédi Ármint a bí
róság 15 napi fogházra ítélte. 

A vádlottak és az ügyész 
az ítéletben megnyugodtak. 

* 
Október 28-án, szerdán a 

komáromi törvényszék uzsora
birósága Lanczer Antal 49 éves 
foglalkozás nélküli tatai lakos 
árdrágitási ügyével foglalkozott. 
Lanczer több tatai gazdától pénzt 
vett fel és vállalkozott, hogy 
árpát vesz. Több izben járt 
Mocsa községben, ahol 30 P. áron 
és azon f e l i i l i á r p á t vett és o t t 
hon 60—65 P-ért adta tovább. 
Árdrágitási visszaélés vétségében 
találta bűnösnek a biróság Lan- j 
ezer Antal s azért 6 hónapi bör
tönre, 100 P mellékbüntetésre 
és 3 évi hivatalvesztés, politikai 
jogainak felfüggesztésére ítélte. 
Az ügyészség az ítéletben meg
nyugodott, a vádlott azonban 
nem s ezért fellebbezett. Az íté
let tehát nem jogerős. 

Gabona- és lisztdrágitás miatt letartoztatták 
a csallóközaranyosi malombérlőt és a 

Hombár bizományosát. 
A komáromi rendőrség ér

demes detektivtestülete a székes
fehérvári csendőrnyomozó alosz
tály polgári ruhás detektivjeivel 
együtt dolgozva ujabban Csalló
közaranyoson leplezett le árdrá
gítókat. A hosszú és fáradsá
gos nyomozás eredménye alap
ján azután a kir. ügyészség le
tartoztatta Fél Lajos 45 éves, 
csicsói születésű, nős csallóköz
aranyosi malombérlőt és dr. 
Vendég Imre 27 éves nőtlen 
csallóközaranyosi gabonakeres
kedő Hombár bizományost, mert 
alaposan gyanúsíthatok, hogy 
gabonával, liszttel árdrágítást 
követtek el, gabonával, illetve 
gabonaőrleményekkel üzérkedve 
közszükségleti cikkeket jogelle
nesen vontak el a közfogyasz
tástól. 

Fél Lajos a nyomozás ada
tai szerint aug., szept. és okt. 
hónapokban többeknek kisebb-
nagyobb tételekben a megálla
pított árnál magasabb áron adott 
el lisztet, 1941. évben dr. Vendég 
Imrétől 60 q búzát vásárolt jog

ellenesen, 1942-ben többektől 
kisebb-nagyobb tételekben 42 
P-ős s azon felüli árban vásá
rolt búzát zugforgalomban, dr. 
Vendéggel oly megállapodást 
kötött, hogy vagontételekben bú
zát vásárol 50 P. áron, továbbá 
nagyobb mennyiségben fogadott 
el kenyérgabonajegy nélkül ga
bonát őrlésre. 

Dr. Vendég Imre ellen a 
vád az, hogy a Hombár részére 
beszolgáltatott gabonamennyiség 
egy részét a közellátás szolgála
tából elvonta s kisebb-nagyobb 
tételekben a megállapított árnál 
magasabban a saját maga javára 
értékesítette, illetve értékesíteni 
akarta. 

Az előzetes letartóztatás 
ellen a vádlottak felfolyamodás
sal éltek, de a törvényszék az 
ügyészi végzést jóváhagyta. Fél 
és Vendég tehát a főtárgyalásig 
az ügyészség foglyai maradnak. 

A könyv- és malomszak
értői vizsgálatokat most vezetik 
le, igy a főtárgyalásra csak 2—3 
hét múlva kerülhet a sor. 

Kormányrendelet 
a temetői rendről. 

A hivatalos lap keddi s z á 
mában kormányrendelet jelent 
meg, melynek értelmében az ál
landó légoltalmi készültségre te
kintettel a sirok kivilágítása to
vábbi rendelkezésig az egész 
ország területén tilos. Minden
szentekkor, valamint Halottak 
napján tehát az idén sem lehet 
sírjainkon gyertyát, mécsest vagy 
sirlámpát gyújtani. 

A halottakról való kegyele-
ies megemlékezés hagyományos 
napjain, október 31-től novem
ber 2-ig terjedő időben a hivat
kozott kormányrendelet értelmé
ben a temetőket délután 5 óra
kor le kell zárni, a közönségnek 
n jelzett 17 óráig a temetőket el 
kell hagyni. 

Hadigondozó vasárnap. 
Október 25 én, vasárnap 

az egész országban, a keresz
tény egyházak ünnepi istentisz
teleten, szószékről, az igehirde
tés közben arra intették a hivő 
magyarokat, hogy gondoljanak 
a hadbavonultakra és a hadba
vonultak családjaira. Vegyék kő
iül őket szeretettel, töröljék le 
könnyeiket, támogassák ügyes 
bajos dolgaikban, segítsék ba
jaikban, rászorultságukban, hogy 
ne legyen közöttük senki ta
nácstalan, elhagyatott és nél
külöző. 

A háború ma terhet és ál
dozatok vállalását jelenti m i n 
denki számára. Ma nincs külön 
harctér és külön hátország, 
nincsenek és nem lehetnek a 
társadalomnak olyan rétegei, 
amelyek a háborúról tudomást 
ne véve, gondtalanul és válto
zatlan viszonyok között folytat
hatjuk napi életüket. Nem lehet 
szó közömbösségről már azért 
sem, mert totális háborúban 
élünk, de meg azért sem, mert 
nemzetünk jövőjéről, sorsunkról, 
életünkről van szó ebben küz
delemben. Nem tűrhető tehát, 
hogy bárki is kivonja magát az 
áldozatok kötelezettsége alól, 
mikor minden itthon maradottért 
az egész országért harcol és 
áldozza életét az, akiért ők 
aggódnak, imádkoznak, könnyet 
hullatnak. 

Az államhatalom mellett a 
társadalom és a keresztény egy
házak mutatnak ragyogó példát 
a háborús viszonyok parancsolta 
kötelességteljesitésre, amikor a 
hadigondozás nemes és áldo
zatos munkáját vállalják és vég
zik. 

Az állam és a társadalom 
együttműködésének, a magyar
ság katonai és polgári egysé
gének ünnepe volt vasárnap. 

Komáromban a keresztény 
egyházak templomaiban a hadi
gondozásról ünnepi istentisztele
ten, szentbeszéden, igehirdetésen 
és könyörgésen kívül műsoros 
előadást is tartottak. A „hadigon
dozó vasárnap" emlékezésére 
a bencésgimnázium dísztermé
ben, sokan jöttek össze s ame
lyen a bencésgimnázium a Mai-
láth és Simor iskola növendé
keinek kisérő műsora mellett 
vitéz d. Földes György vmi. ár
vaszéki h. elnök, a vitézi szék 
bajtársi szolgálat vezetője mon
dott ünnepi emlékezést. 

/ 



A hadikórház felé 
nyílnak a szivek. 

A honvédség országos or-
vosfőnöke, dr. Demkő Antal 
orvos-vezérőrnagy, aki nem ré
gen tért vissza a keleti frontról, 
a hadikórházak megszemlélése 
során vasárnap Komáromba ér
kezett, hogy felülvizsgálja a ko
máromi hadikórházat is. A ta
pasztalt rend, tisztaság, fegyelem 
és gondosság felett az orvosok
nak és ápolóknak dicséretét és 
teljes elismerését fejezte k i . 

Alapy Gáspár m. kir. kor-
mányfőtauácsos, polgármester 
f. hó 2ő-án hosszabb látogatást 
tett a hadikórházban. Dr. Jenny 
Géza orvos-alezredes kalauzolta 
polgármesterünket a gimnázium 
tornatermében, a községi polgári 
fiúiskola, az állami polgári le
ányiskola, a községi elemi iskola 
és az óvoda helyiségeiben elhe
lyezett hadikórházban. Polgár
mesterünk örömmel látta, hogy 
a sebesültek elhelyezése teljesen 
kielégítő és mindenkit meglep 
az a példás rend és tisztaság, 
ami a hadikórház helyiségeiben 
tapasztalható. Polgármesterünk, 
mint a Magyar Vöröskereszt 
Egylet Komárom városi fiókjá
nak elnöke, 100 liter bort és 
10000 db. cigarettát ajándéko
zott a sebesülteknek. 

Nem csoda, ha a hadikór
ház sebesültjei mindig megörül
nek, ha tudomásukra jut a dél
komáromi „Turul" filmszínház 
meghívása. Ott ugyanis nemcsak 
a mozielőadásban gyönyörköd
hetnek, hanem Melkovics Mihály 
tulajdonos mindig a legmesz-
szebbmenő áldozatkészséggel és 
gondossággal ügyel arra, hogy 
a nála töltött délután igen él
vezetes és emlékezetes legyen 
a sebesült honvédek számára. 
Most is nemcsak a kulturfilmet 
^ a műsoron levő „Lesz ami 
lesz" c. pergőképet vetítette le 
nekik, hanem az evangélikus 
Nőegyletét is felkérte a sebesül
tek ellátására. A két városrész 
egyesült Evang. Jót. Nőegyesü-
lete ki is tett magáért ezzuttal 
a jóformán első közös szerep
léssel. Dr. Prónay Aladárné 
pompás vezetésével, Fadgyas 
Aladárné, Dr. Szabó Lászlóné, 
Dr . Sulacsik Lászlóné és Sydó 
Zoltánné fáradságot nem kí
mélő munkájával és az egész 
Egylet lelkes közreműködésével 
tészta-, szőlő-, cigaretta-ajándé
kozással s üdítő italokkal ked
veskedtek a sebesülteknek. 

Előadássorozat 
a Kultúrpalotában. 

A Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület az idén az 
lskolánkivüli Bizottság támoga
tásával rendezi meg előadásso
rozatát a Kultúrpalotában. Az 
első előadást október hó 26-án, 
hétfőn Bognár László pedagó
giai iró tartotta „Nevelési felada
tok a családban és társadalom
ban" címmel. A kitűnő előadó a 
hét minden napján folytatólago
san tartott előadást a nagyfon
tosságú tárgykörben. Az előadá
sokat a szülők és pedagógusok 
mindig nagyobb érdeklődés mel
lett hallgatták. 

November hó 6án este a 
/elszabadulás évfordulója alkal-

mából nagyszabású emlékünne
pélyt rendez az egyesület. Az 
ünnepi szónok dr. Szijj Ferenc 
ny. polgármester, egyesületi el
nök lesz. Kezdete este 6 órakor. 

November 11, szerdán este 
fél 7 órai kezdettel „A magyar 
ifjúság jövője" cimmtl vitéz 
Tarcsafalvy Lajos, a m. kir. 
honvédelmi minisztériumba be
osztott tábori esperes tart elő
adást. Kisérő műsort a ref. ta
nítóképző adja. 

November 18 án, szerdán 
„A pályaválasztás előtti tehet
sz gvizsgálat" címmel Bálint An
tid, a budapesti psychotechnikai 
laboratórium igazgatója tart elő
adást, ugyanakkor gyakorlati 
bemutatásokat és kísérleteket is 
végez. Kisérő műsort a bencés
gimnázium adja. 

November 25-én, szerdán 
„Jog és erkölcs" cimen dr. 

Jámbor László tanügyi fogal
mazó ad elő. Kisérő műsorát a 
győri Ének zeneegylet művészei 
adják Hermán László zeneiskolai 
igazgató vezetésével. 

Az egyes előadások végén 
nyilvános énekóra lesz, amikor 
is a magyar és ősi népdalgyűj
teményből kedélynevelő betaní
tásokat végez Poór István oki. 
egyházi karnagy. 

Az előadásokat minden 
szerdán este 6 óra 30 perckor 
kezdik. Belépődíj nincs. 

A bélyegjegyes tábori 
levelezőlapokról. 
Sokan önhibájukon kívül 

nem tudták feladni szeptember
ben az egy kilogramos tábori 
postacsomagot, mert a feladás
hoz szükséges táboii postai le
velezőlapot későn kapták meg. 
iizek részére lehetővé kívánják 
tenni, hogy a szeptemberi bé
lyegjegyet felhasználhassák. 

Fellüvjuk tehát az érdekel
tek figyelmét, hogy aki október
ben kapta meg a bélyegjegyes 
levelezőlapot, az a szeptember 
havi bélyegjegy felhasználásával 
oKtöber vagy november hónapban 
is feladhatja a hozzátartozójá
nak szánt csomagot. 

Bélyegjegyes tábori postai 
levelezőlap állítólagos elvesztése, 
meg nem érkezés esetén, először 
az érdekelt honvédhez intézzünk 
kérdést, hogy az tényleg fel
adta-e a béiyegjegyes tábori 
postai levelezőlapot. Amennyi
ben a kérdezettől annak előljáró 
parancsnoksága által megerősítő 
záradékkal ellátott olyan értesí
tése érkezik, hogy a tábori pos
tai levelezőlapot címünkre el
küldte, ugy azt küldjük be a 
központi tábori postahivatalnak, 
amely erre egy másik kitöltött 
bélyegjegyes tábori postai leve
lezőlapot küld részünkre. 

Aki az előírást nem tartja 
be és emiatt a bélyegjegyes tá
bori postai laphoz nem juthat, 
annak vagy hozzátartozójának 
panaszát a katonai hatóságok 
nem veszik figyelembe 

E l a d á s . 
Szőny községben a 71. számú 
ház, két szoba, konyha, kert
tel ; ugyancsak 3 hold föld a 
szőnyi határban eladó. Érdek
lődni lehet mindkettő felől 
Palla-vendéglőben Szőny. 

Jó munkáról számolt be 
a Városi Népművelési 
Bizottság közgyűlése. 

Komárom szab. kir. város 
Törvényhatósági Népművelési 
Bizottsága október hó 26-án, 
hétfőn tartotta évi rendes köz
gyűlését Alapy Gáspár m. kir. 
kormányfőtanácsos, polgármes
ter elnöklésével. 

Részletes beszámolót az 
1941 j 1942. tanévi nénmüvelési 
eredményekről Wiesenbacher J ó 
zsef népművelési titkár adott. 
Hangsúlyozta jelentésében, hogy 
a háborús idők ellenére is a 
beállított munkatervet sikerült 
megvalósítani, az ismeretterjesztő 
előadások, tanfolyamok, kultur-
délutánok, hangversenyek stb. 
teljes sikert hoztak, hatásuk fel
becsülhetetlen értékűek voltak. 
Ugyancsak ő ismertette az el
múlt évi pénztári elszámo
lásokat és a költségvetési elő
irányzatot s javaslata alapján 
elhatározta, hogy a népművelési 
munka lebonyolítása céljaira 
4500 P államsegélyt kérnek a kul
tuszkormánytól. Végül a nép
művelési munkaterv összeállítá
sáról adott tájékoztatót a Bi
zottságnak. 

Balogh Sándor komárom-
ujvárosi és Tóth Kálmán kop-
pánmonostori népm. gondnok 
jelentéseit a Bizottság megelé
gedéssel vette tudomásul. 

Végül Alapy Gáspár pol
gármester hálás köszönetet mon
dott Wiesenbacher József népm. 
titkárnak a fáradságos, önzetlen 
és az átlagot messze meghaladó 
eredményes munkáért, amit a 
város névművelési érdekében 
végez. Megköszönte a Mező
gazdasági Kamatának a minden 
évben teljesített kulturtevékeny-
ségét s a most is felajánlott 
támogatást. Köszöni a Bizottság 
tagjainak és minden előadónak 
érdemes és értékes közreműkö
dését. 

Végül a bizottság elhatá
rozta, hogy elismerő díszokle
vélben részesiti az arra érde
melt előadókat, munkatársakat. 

HÍREK. 
Személyi hir. Vitéz Nagy 

Nándor főispán és Alapy Gás
pár m. kir. kormányfőtanácsos, 
polgármester f. hó 29-én Buda
pesten tartózkodtak s a közellá
tásügyi minisztériumban jártak 
el különböző városi ügyekben. 

Reformációi ünnepélyek 
a komáromi prosestáns egy
házakban. A reformáció meg
indításának évfordulóját a mai 
nagy időkhöz méltóan együtte
sen ünnepeli ez évben a ko
máromi protestáns egyházak 
népe a négy protestáns templom
ban, négy egymás utáni napon 
— okt. 28—31. — minden al
kalommal este 6 órakor gazdag 
müsoru „Protestáns esték" ke 
rétében. Az esték műsorán min 
den nap Isten Igéjén kivül ün
nepi megemlékezések, szavala
tok, magán-énekszámok és kar
ének számok változnak, ünnepi 
emlékezés volt okt. 28-án a déli 
ref. templomban, 29-én az északi 
ev. templomban, 30-án a déli 
ev. imaházban, 31-én az északi 
ref. templomban. Az estéken ön
kéntes szeretetadományokat ad

tak az egyházak nem céljaira. 
A reformáció ünnepén, okt. 31-én 
d. e. 10 órakor urvacsorával 
kapcsolatos hálaadó ünnepi is
tentisztelet lesz mind a négy 
templomban. A lelkiépülés ezen 
ünnepi óráira az egyházak min-
uen hivét és minden érdeklődőt 
szeretettel hivja és várja a ren
dezőség. 

A halottak-esti ájtatossá-
got a Jézus Szive templomban 
nov. 1-én mindenszentek ünne
pén este 6 órakor szentbeszéd 
vezeti be, majd ulána imádsá
gos megemlékezés lesz a meg
holtakról. 

Halottak napján nov. 2-án 
negyed 8 órakor a temetői ká
polnában csendes szentmise 
lesz, 9 órakor pedig ünnepi 
Requiem a Jézus Szive temp
lomban. 

Kitüntetés átadás a Ka
szinóban. Meleg, bensőséges 
házi ünneplés színhelye volt a 
komáromi Kaszinó abból az al
kalomból, hogy Magyarország 
kormányzója Csefkó Ferencnek, 
a Komáromi Kaszinó altisztjének, 
hűséges 55 éves kiválóan példás 
szolgálata elismeréséül a Magyar 
Bronz Érdemkeresztet adomá
nyozta. Ezt a kitüntetést f. hó 
24-én d. u. adta át Alapy Gás
pár polgármester a kitüntetett
nek. A polgármester beszéde 
után Soós Imre kir. törvény
széki einök, a Kaszinó etnöüe 
köszöntötte a derék öreg Csefkó 
Ferencet, s a tagok megbízásá
ból nagyobb összegű jutalmat 
nyújtott át. 

Köszönetnyilvánítás. Vitéz 
Földes György h. árvaszéki el
nök, a Bajtársi Szolgálat veze
tője 464 P 72 f-t, ezenkivül nagy 
mennyiségű cigarettát volt szíves 
hozzám küldeni hadbavonuló 
honvédeinknek dohánynemüvel 
leendő ellátására. Ezért a nagy
lelkű adományért és a Bajtársi 
Szolgálat eredményes fáradozá
sáért ez uton mondok hálás 
köszönetet. Komárom, 1942. okt. 
27-én Alapy Gáspár m. kir. kor
mányfőtanácsos, polgármester, a 
Magyar Vöröskereszt Egylet Ko
márom Városi Fiókjának elnöke. 

Országos Protestáns Na
pok. Az ország protestánsai a 
Reformáció évfordulóján minden 
esztendőben találkozóra gyűlnek 
össze Budapesten, hogy ápolják 
a reformáció szellemi hagyomá
nyait. Ez évben 25-én kezdődtek 
a Protestáns Napok és novem
ber 12-ig tartanak. A főünnep-
ségeket 31-én tartják, amikor is 
délután 6 órai kezdettel a Viga
dóban nagyszabású reformációi 
emlékünnepélyt rendeznek. K i 
emelkedő eseménye a Protestáns 
Napoknak a november hó 4-iki 
irodalmi és művészest, amit a 
Magyar Művelődés Házában ren
deznek meg. Nagy érdeklődés 
előzi meg a Kálvin-téri temp
lomban tartandó evangelizációs 
előadás-sorozatot, valamint az 
egyházak kebelében működő 
egyesületek, szövetségek és más
alakulatok közgyűlései, tanács
kozásai. 

Uj elemi iskolák a vár
megyénkben. A folyó tanév 
megkezdésével 3 uj elemi iskola 
nyitotta meg kapuit vármegyénk
ben, nevezetesen az ekecs— 
tuzokpusztai állami, a naszáiyi 
róm. kat. és az alsógalla-ujtelepi 
róm. kat. népiskola. Ezek közül 
az első kettő egy, a harmadik 
két tanerős. 



Halálozás. Vasutas társa
dalmunknak egyik legöregebb 
kedves tagja, Balogh Endre halt 
el október 26-án életének 80-ik 
évében. Nagy részvét mellett 
okt. 28-án temették el a Komá
rom-újvárosi temető ravatalozó
jából. Halálát szerető felesége: 
szül. Dobosy Eleonóra, érte ra
jongó gyermekei Matild, Elek, 
Sándor, Endre, Jolán és kiter
jedt rokonsága fájlalják. Az el
hunytban Balogh Sándor komá
romi rk. tanító jóságos édes
atyját gyászolja. 

Munkásfőiskola nyílt Ko
máromban. A Hivatásszervezet 
munkásfciskolát szervezett Ko
máromban, melyet okt. 27-én 
Valkovics Imre, az iskola tunul-
mányi bizottság elnöke nyitott 
meg. ünnepi megnyitót mondott 
Ahipy Gáspár m. kir. kormány
főd nácsos, polgármester. A hit , 
az erkölcs, a becsület és a tudás 
— mondotta — azok a fegyve 
rekkel, melyekkei ma minden 
embernek rendelkezni kell. Az 
uj intézményt szeretettel üdvözli 
s ajánlja munkástestvéreink f i 
gyelmébe, mert a szellemi élet 
szükséges fegyvereit adja. — A 
munkásfőiskoia iránt általános 
nagy az érdeklődés. 

Honvédeinkért. A keleti 
harctérre induló, ott küzdő és 
sebesült honvédeink javára az 
alábbi adományok érkeztek hoz
zám : Polvár János 1 q., Csonka 
Zsigmond 1 láda szöllő, Zámbó 
Mária 1 db. tollpárna huzattal, 
Lipták Auréiné Kunmadaras: 
100 P. Vavra cukrászda 30 P., 
Szabó János 52. gy. e.-ben szol
gáló honvéd 20 P., 105 sz. 
kocsi osztály 8 P, 102(4 Tábori 
munkásszázad 1494 P., Patzné 
Budapest 7 P. Az adományokért 
ez uton mondok igen hálás kö
szönetet és további szíves ado
mányokfelajánlását kérem. Alayy 
Gáspár m. kir. kormányfőtaná
csos, polgármester, a Magyar 
Vöröskereszt egylet Komárom 
városi fiókjának elnöke. 

Tánctanfolyam kezdődik 
november5-én vitéz Kertes észak
komáromi tánciskolájában (Ki
rály Püspök u. 32.) egészen kez
dők és haladók részére. Beirat
kozás a kezdés napján. Minden 
vasárnap 3 órától össztánc. 

Ház- és telektulajdonosok 
figyelmébe. A Komáromi Ház-
és Telektulajdonosok Egyesü
lete figyelmezteti a háztulajdo
nosokat, hogy a házbérbevallá
sokat november 1—30 között 
a városi adóhivatalnál kapható 
nyomtatványon beadni el ne 
mulasszák. Egyesületünk szíve
sen áll rendelkezésére a ház-
és telektulajdonosoknak a val
lomás ivek kitöltésénél napon
ként d. u. 2—5 óra között Ko
márom (északi rész) Bercsényi
utca 23. szám alatt Bocz Béla 
titkárnál. 

Versenytárgyalási ered
mények. A honvéd kincslár Ko
máromban három épületet szán
dékozik a gépkocsiszerelő ré
szére felépíteni. Az építkezésekre 
a székesfehérvári hadtest épít
kezési igazgatósága versenytár
gyalást tartott október 15-én. 
Ajánlatot adtak be az A, B és 
C jelzésű épütetekre: Szabó 
Lajos (Komárom) A) 62.473 B) 
58.604, C) 63.62850 P., Hung-
ler Kálmán (Veszprém) A) 80.479, 
B) 58.715-50, C) 97.911 P., Ko
máromi Kálmán A) 157.164, B) 
89.640, C) 114.355 P. 

Az üzletek zárórája. Az 
általános nagy érdeklődésre te
kintettel közöljük az üzleti zár
órák érvényben levő rendjét: 
fűszert és élelmiszert árusító üz-
le;ek reggel 7 órától este 7 óráig, 
vagyis 19 óráig, minden egyéb 
nyílt árusítási üzletek reggel 
7 órától este 6 óráig tarthatók 
nyitva. Délben, a heti vásáros 
napok (hétfő, csütörtök) kivéte
lével az összes üzletek fél 3 
óráig zárva vannak. Az üzletek 
záróra rendje nem vonatkozik a 
borbély, kávémérés, tejivók, ki
főzés, cukrászda, bor és szeszes 
italok kimérésével foglalkozó 
üzletekre, azok nyitvalartására 
a miniszteri rendeletben foglal
tak az irányadók. 

Találtatott . A komáromi 
rendőrkapitánysághoz talált tár
gyat : órát szolgáltattak be. Iga
zolt tulajdonosa a rendőrkapi
tányságnál az átvételért jelent
kezzék. 

Sikkasztásért 3 hónapi 
fogház. Bérci István 23 éves, 
nyirtési születésű, devecseri i l 
letőségű, budapesti lakos a Ma
gyar Általános Útépítési R. T . 
medvéi dunai hid építésénél 
nyert alkalmazást a nyár folya
mán, mint bérelszámoló. Alig 
töltött el egy hónapot uj állo
máshelyén, máris visszaélt a bi
zalommal. Július 25-én a kifize
tést teljesítő tisztviselő asztaláról 
1000 P-t emelt elészrevétlenül s 
munkahelyét otthagyva Buda-
dapestre sz:>kött, ahol ruhane
műt, karórát vásárolt s szóra
kozásra költötte a pénzt. Ok
tóber 28-án vonta felelősségre 
lettéért a komáromi törvényszék 
és az enyhitőszakasz alkalma
zásával 3 hónapi fogházzal bün
tette vétségét. Az ítélet jogerős. 

S P O R T . 
A legnagyobb ellenfelét is 

legyőzte a KAC. 

K A C - D o r o g i A C 3:2(2:2) 

NB I I I . bajnoki. Vezette: Deák. 

KAC: Radics — Kuthy, 
Bognár — v. Havasi, Cserfői, 
Lengyel, Rónaszéki, Jakab, Pin
tér, Czirok, Földes. 

Egyik legnagyobb ellenfele 
legyőzése után csapatunk még 
mindig vesztett pont nélkül, ve
retlenül áll a lista élén. 

Dorogi támadásokkal in
dul a mérkőzés. A 7. percben 
Rónaszéki lefut, lövésébe Bán
falvi beleteszi lábát s a bőr a 
felső sarokba száll 1.0 (öngól). 
Ezután ismét Dorog támad. Csa
társorunk nem tartja a labdát 
és a védelem emberfeleti mun
kát végez. A 15. percben Klausz 
kiegyenlít 1:1. Rónaszéki ha
marosan ismét a KAC-ot jut 
tatja vezetéshez 2:1. Dorog 
ezután rákapcsol és több szog-
letrugást ér el, kétszer kapufát 
lő, végre Klausz révén k i 
egyenlít 2:2. 

Szünet után már látszik, 
hogy a hazai csapat nem birja 
az első féldőben diktált nagy 
iramot és fokozatosan visszaesik. 

Ekkor kidomborodik a KAC 
jobb erőnléte és egymásután 
vezeti tervszerű támadásait. A 
21. percben Cserfői kezére pat
tan a labda s a játékvezető tul-

szigoruan Il-est ítél. De sze
rencsék van Klaus kapu mellé 
lövi. Ez fellelkesíti a KAC-ot és 
tovább támad. A 28. percben 
Rónaszéki beadását Czirok Föl
des elé fejeli, aki bevágja a 
győztes gólt, 3:2. Ezután még 
Földes lőhetne gólt, de közvet
len közelről kapu fölé vágja a 
búrt. Csapatunknak ezúttal kissé 
gyengébben ment a szokottnál, 
de még így is a dorogi vezetők 
elismerése szerint is megérde
melte a második félidő játéka 
alapján a győzelmet. 

N. B. I I ! . bajnoki mérkő
zés. Vasárnai) a mezőny egyik 
legszimpatikusabb csapata, a 
Műegyetemi AFC lesz a KAC 
Vendége. Reméljük, hogy a fiúk 
ezúttal ismét a szokott KAC 
ízivvel játszanak és győzelmet 
itatnak. Az első találkozás al
kalmából zászlócsere is lesz. 

A KFC is legyőzte Lévát . 
K r C - L é v a i T E 6:2 (3:1) 
NB. I I I . bajnoki. Vezette : Varga. 

A KFC : Sáhó — Simon, 
Csizmadia — ullé, Palást, Le-
hoiai — Mészáros, Nehéz, Rá
kosi, Fonód, Sógor. 

A KFC állandó fölényben, 
megérdemelten győzte le a csa
lódást keltő lévai együttest. Már 
a 3. percben Mészáros eredmé
nyes, 1:0. Továbbra is a KFC 
támad, de a 12. percben szó
hoz jutnak a lévaiak és szög-
letrugást érnek el. Sáhó kiüti a 
magasan ivelődő labdát, de ép
pen a jobbszélső elé, aki véd-
hetetlenül bevágja, 1:1. A K F C 
most rákapcsol s a 23. percben 
Fonód, majd a 35. percben Só
gor a gólszerző. A félidő igy 
3:1 lett. 

Szünet után az 5. percben 
a szemfüles Nehéz egy elveszett
nek hitt labdát értékesít. 4:1. A 
30. percben jut érvényre az egész 
mérkőzés legszebb támadása : a 
labda lapos passzokkal vándorol 
Simon, Nehéz, Rákosi, Fonód és 
Mészáros lábán s utóbbi góllal 
fejezi be az akciót, 5:1. öt perc 
múlva ismét Sógor a gólszerző 
6:1, majd a 40. percben a lévai 
balösszekötő védhetetlen lövés
sel beállítja a végeredményt, 6:2. 

K F C H . - B á n h l d a i L. E . 
2:1 (2;0). Vezette Szilágyi. Ne
héz ellenfelet győzött le a KFC 
I I . , mégpedig az első félidőbeli 
játéka alapján megérdemelten. 
A játék szépségét tönkretette a 
játékvezető komolytalan bírás
kodása, aki nem kevesebb, mint 
négy komáromi játékost kiállított, 
többnyire alapos ok nélkül.- A 
lilák legjobbja a góllövő Braczkó 
volt. 

Kész a KAC le látója . A 
KAC pályán a lelátón az utolsó 
simításokat végzik, úgyhogy va
sárnap már a közönség rendel
kezésére áll. Az Elnökség a 
helyárakat méltányosan állapí
totta meg. hogy a lelátót min
denki számára hozzáférhetővé 
tegye. A lelátó ünnepélyes fel
avatása a tavasszal lesz. 

K E Z D Ő 

gép- ésgyorsirónő 
állást keres. Ajánlatokat „Szor
galmas" jeligére a kiadóhiva

talba kérek. 

T U R U L 
FILMSZÍNHÁZ 
Komárom, Kun Miklós-u. 11. 

Telefon 470. 

Október 31-én szombaton és 
November 1-én vasárnap 

3, 5 és 7 órai kezdettel 
Nov. 2-án, hétfőn 5 és 7 órakor 
Jókai Mór regénye nyomán a 

Szegény gazdagok 
és kiegészítő f i l m . 

Szombaton délután a 3 órai előadás 
olc»ó helyárral 80 fillértől lefelé. 

November 4 én szerdán, csak egy 
napon 5 és 7 órai kezdettel 
Pillangó kisasszony 

s z e r e l m e . 
MAGYAR HÍRADÓ. 

November 5-étől nov. 7-ig, 
csütörtöktől szombatig 

Hagy magyar film 
J e l m e z b á l . 

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

kezdése előtt 1 órával. 

Komárom thj. szab. kir. város 
adóhivatala. 

1337'1942. sz. 
Tárgy: Házbérbevallási 

ivek beadása 
1943. 

Hirdetmény. 

Felhívom Komárom város ház
tulajdonosait, hogy az 1943. évre szóló 
házbérbevallási kötelezettségeinek 1942. 
november 1-töl 30-ig tegyenek eleget. 

Házbérbevallási iveket 7 filléres 
darabonkénti egységár megtérítése e l 
lenében a városi adóhivatalban lehet 
nov. 1-töl beszerezi és a kiállított be
vallási ivekeket ugyanoda kell fenti 
határidőn belül beszolgáltatni. 

Komárom, 1942. október 22-én. 

Városi adóhivatal. 

Eladó 
Szőny község központjában 
1446 D-öl telken épült i n 
gatlan, négy lakással. Az 
é r d e k l ő d ő k forduljanak 
Szőny község főjegyzőjéhez. 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komáromi Első Takarékpénztár Rt-nál 
Komárom, Szent István utca 39. szám. 

Felelős kiadó : 
CZ1KE IMRE. 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső. 


