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Megjelenik minden szombaton. 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Massoüiii-ut 23. Telefon 451. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem aduak vissza. 

A suttogó rágalmazás 
Komárom társadalmának lelki 
tükrét is kezdi homályosí
tani. Mintha a levegőt akarná 
mételyezni a rosszindulatú 
vádaskodás, szállnak a kon
kolyhintő, ismeretlen helyen 
elejtett szavak, ki nem feje
zett gondolatok s egyre 
erősebben, élesebben bírál
nak, támadnak, rágalmaz
nak köztiszteletben és köz
megbecsülésben álló polgá
rokat, elsősorban pedig a 
város vezetőségét. Az aljas, 
alaptalan rágalmak, a kom
munista izű förmedvények 
azután felelőtlenül mind 
szélesebb körben terjednek, 
a lakosság lelkibékéjét ész
revétlenül mindig mélyebben 
szántják, veszélyeztetik Ko
márom köznyugalmát, bom
lasztják a belső frot rend
jét és fegyelmét, amire pe
dig oly nagy szükségünk 
van ebben a háborús, fe
szült és terhes légkörben. 

Nem célunk a bátor, 
szókimondás, az őszinte vé
leménynyilvánítás elé gátat 
vetni. Mi hirdetjük elsősor
ban azt, hogy a kritika a 
közvélemény joga és egyben 
védekezése. Akit tehát a 
közbizalom állit valami őr
helyre, annak birnia kell a 
közvélemény, a kritika sza
vát. E z az élet törvénye, 
amely nem hagyja irányítani 
magát, hanem irányítja az 
eseményeket. 

A közvélemény nyilvá
nításnál, a kritika gyakor
lásánál azonban két dolgot 
nem szabad feledni: jogos-e, 
jószándéfcii-e kritikánk. Mert 
a közvélemény kritikája csak 
akkor válik fcllebbezheteíien 

népitéletté, ha az igazságo
san, őszintén, nyíltan fele
lőségérzettel bírálja a köz
élet terén dolgozók tényke
dését és alkalmasságát, csak 
akkor jogosult, ha jószán-
dékkal történik, ha nem akar 
ártani, hanem használni. 
Használni a köznek és egyes
nek egyaránt. Az óvatosság 
azonban soha sem árt, mert 
a kritika olyan, mint a gyógy
szer : kicsiben orvosság, 
nagyban esetleg méreg. 

Szavunk az elkeseredést 
szülő irányzatok hangosko-
dásának akar féket vetni. 
Mi látjuk nagyon jól, hogy 
ma a szociális igazságokat 
meghirdető, a keresztényel
veket valló nagyságok k ö 
zött akadnak sokan olyanok, 
akik maguk sem élnek „ke
resztény" és „szociális" éle
tet ! Tudjuk, hogy vannak, 
akik a maguk pecsenyéjét 
sürgetik a suttogó rágalma
zásokkal, tekintélyromboló 
vádaskodásokkal telt hang
adózásoknak kebeldagasztó 
és tomegtetszést kiváltó 
igen nagy hangorkánjában. 
S akadnak kishitűek, akik a 
cselszövők, a tűzön-vizen át 
érvényesülni akaró dema
gógok, az igazi keresztény 
és nemzeti érzéstől lélekben 
messze-távol álló csodavá
rók alattomos tizeimének 
felülnek s önkéntelenül — 
akaratuk, szándékuk ellenére 
— vak eszközévé vállnak a 
nemzetbomlasztás szellemé
nek. 

A haza és városunk 
jobbsorára irányuló törekvés, 
a közösség nagy magyar 
ügyének szolgálata s a szent 
háborúnk diadalmas megví
vásáért folytatott küzdel
münk, áldozatunk és rendü

letlen hitünk megköveteli, 
hogy keményen és kímélet
lenül hirdesse mindenki a 
maga jogos igazát és sorá
ból zárja ki, bélyegezze 

meg, állítsa pengellérre a 
konkolyhintőket, a felelőt
lenül rágalmazókat, a belső
frontot bomlasztó 
rágalmazókat! 

suttogó 

Püspököt v á l a s z t 
a dunántúli ref. egyházkerület. 

A dunántúli ref. egyház
kerület érdemes püspöke: Med-
gyaszay Vince korára való h i 
vatkozással lemondott magas 
tisztségéről. A megüresedett püs
pöki széket a gyülekezeti pres-
piteriumok szavazatai alapján töl
tik be. Az egyházak presbitéri
umai szavazataikat november 
30-ig adják le s ezeket a sza
vazatokat egyházmegyénkint de
cember 10 ig küldik aztán be. 

Az uj püspök személyére 
vonatkozólag több nevet hoztak 
kombinációba. Esélyes jelöltek 
kőzött áll első helyen Győri 
Elemér győri lelkész, az egyház
kerület nagytudásu népszerű fő
jegyzője, akit a csehek izzó 
magyarságáért kiutasítottak Cseh- j 
Szlovákia területéről s előbb Ko-

máromujvárosban végzett ered
ményes apostoli munkát, majd 
jelenleg Győrött lelkész, a szinat 
és konvent jegyzője, továbbá 
öllé Sándor pápai lelkész és 
Szabó Imre budapesti esperes, 
az Országos Presbiteri Szövet
ség főtitkára. Ujabban pedig 
Tóth Endre egy. m. tanár jelö
lése mellett volt tanítványai fog
laltak állást 

A Ref. egyházmegyéink ko
máromi viszonylatban — mint 
értésültünk — egységesen fog
lalnak állást a megüresedett 
püspöki tisztség betöltése kér
désében, idő előtt azonban nem 
kívánják akaratukat nyilvános
ságra hozni, a jelöltek személye 
iránt tanúsított tisztelet és sze
retet okából sem. 

Az országgyűlés felsőházába 
Komárom vármegye kettő, Komárom thj. 

szab. kir. város egy tagot jogosult küldeni. 

Az 1926.: XXVII . t. c-nek 
az országgyűlés felsőháza 
választott tagjaira vonatkozó 
rendelkezése az ország területi 
gyarapodása miatt módosításra 
szorult. Megfelelő felsőházi kép
viselethez kell juttatni az uj or
szágrészek törvényhatóságait, el 
kell tüntetni az országgyűlés 
két háza taglétszáma között 
kiütköző nagy különbözet. Uj 
törvényjavaslat készült tehát, 
mely a törvényhatóságok által 
választandó felsőházi tagok szá
mát újból rendezi. 

Az uj törvényjavaslat Ko
márom vármegyét és Komárom 
thj. szab. kir. várost közelről 
érinti, mert mint önálló törvény

hatóságok a felsőházban eddig 
külön képviselettel nem birtak, fel
sőházi tagsági képviseletüket 
az 1926. : XXVII . t. c. 18 §-a 
alapján Komárom—Esztergom 
közigazgatásilag egyenlőre egye
sitett vármegyék részére meg
állapított két felsőházi tagsági 
helyen gyakorolták. 

A törvényjavaslat 5 §-a a 
törvényhatóságok által válasz
tandó felsőházi tagok számát 
újból szabályozván, a javaslat 
alapján Komárom vármegye 
Kettő , Esztergom vármegye 
1, Komárom t h j . szab. kir. város 
1 felsőházi t a g o t küldhet az or
szággyűlésbe. 

A törvényjavaslat 6 §-a 

Megbízható minőségű árut 
árusítunk a j 

következetesen e g y s é g e s a Felsődunántuli 
áron 11-es 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 Szövetkezet 
Komárom, MussoIini-út 19. 

Tagja inknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

SS 

Felsiós szerkes/.tő: 

PATHÓ GYULA 



Lő wy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

értelmében Komárom és Esz
tergom vármegyék részéről — 
az 1926.: XXVII . t. c. 6. §-ának 
első bekezdése alapján — meg
választott felsőházi tsgok meg
bízatása — tekintet-nélkül arra, 
hogy megbízatásuk időtartama 
egyenkint meddig terjedne — 
az 1Ő42. évi dec. hó 31-ével 
megszűnik. 

A javaslatnak törvényre
emelkedése után kerülhet csak 
sor a rendelkezések végrehaj
tására. 

Százéves az esztergomi 
tanítóképző intézet. 

Országos ünnepség kere
tében ülte meg az esztergomi 
érseki r. k. liceum és tanító
képző intézet fennállásának 100 
évfordulóját. A jubileumi napra 
igen nagy számban sereglettek 
össze az intézet végzett növen
dékei, vármegyénkből, városunk
ból is a nyug. igazgatók, iskola
felügyelők, kántortanítók, igaz
gató és osztálytanítók szép 
számmai. A komáromi kir . fő
igazgatóságot dr. Csaplovics J ó 
zsef kir . tankerületi főigazgató 
és Pödör Béla tanügyi tanácsos 
képviselték. 

Az ünnepséget hálaadó 
szentmise vezette be, amelyet az 
intézet fenntartója, dr. Serédi 
jusztinián bíboros hercegprímás 
mondott. Ezt követőleg az i n 
tézet dísztermében jubiláris ün
nepséget tartottak. Bartal Alajos 
tanügyi főtanácsos, igazgató 
megnyitó beszédében visszapil
lantást vetett a Kopácsy József 
hercegprímás által 1842-ben ala
pított intézet 100 éves törté
netére. 

Az ünnepi beszédet dr. 
Madarász István kassai püspök, 
az intézet egykori tanára mon
dotta, aki a pap és a tanító 
testvéri hivatásáról beszélt. Szi-
nyei Merse Jenő kultuszminisz
ter képviseletében dr . Beresz-
tóczy Miklós miniszteri tanácsos, 
a legfőbb állami felügyelet ré
széről dr. Csaplavics József 
k i r . tank. főigazgató, a volt nö
vendékeket képviselő Bajtársi 
Szövetség megbízásából Drozdy 
Gyula kormányfőtanácsos, a 
„Néptanítók Lapja" szerkesztője 
köszöntötték a jubiláló intézetet. 

A záróbeszédet Serédi Jusz
tinián bíboros hercegprímás 
mondotta és hangoztatta, hogy 
az intézet egyik legfényesebb 
bizonyítéka annak a gondosság
nak, amellyel az Egyház min
denkor viseltetik a tanítás és 
nevelés ügye iránt. 

Színház, hangverseny 
a magyar testvéri szeretet jegyében. 

Alig használt Lauberger-Gloss 

Z O N G O R A 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

A mi sebesült katonáink 
k-lki megerősödéséért, felfrissí
téséért a magyar testvéri sze
retet lankadatlanul dolgozik. 

A mozilátogatáson kivülnov. 
8-án uj hányban indult a se
besülteknek orvosoktól és fe-
hérfityulás vöröskeresztes ápoló
nőktől kisért csoportja : a T u r u l 
vendéglő felé. Itt a középkori 
hires „Jedermann" c. s emberi 
élet és halál mélységeit feltáró 
darabot „Mindenki" c. Szunyogh 
X. Ferenc OSB összeállításában 
Turcsdny Ottmár rendezésével 
adta elő a Katolikus Legény
egylet pompás műkedvelői gar
dája. A szereplők kitűnően ját
szottak s sokszor megdöbbentet
ték vagy megkacagtatták a hal l 
gatóságot. Köszönet ezért első 
sorban az üg/ek mozgatójának: 
Pákay Gábor főtisztelendő le-
gényegyleti elnöknek, Mikus 
István, a színházterem nagylelkű 
felajánlójának, a rendezőknek s 
az összes szereplőknek, nem
különben a zenei részt vezető 
Sendlein János karnagynak és 
az egész Róm. Kat. Egyházi 
Énekkarnak. 

November 15-én a győri 
Magyar Waggon- és Gépgyár 
„Egyetértés" Dal és Társaskö
rének aranyérmes dalárdája 
a Központi Szálló nagytermében 
nagyszabású hangversenyt adott 
a sebesültek részére. A vonat 
késése miatt a várakozó hon
védeket a szépen feldíszített te
rem tulajdonosa TromlerMiklós, 
a Jótékony Nőegyesület és a 
Kat. Karitász jóvoltából dr. Socs 
Imréné s dr. Köváry Józsefné 
elnökök vezetésével az áldozatos 
lelkű s a mai időkben is oly 

bőségesen és találékonyan ada
kozó hölgyek ellátták a teától és 
bortól kezdve a legkülönfélébb 
süteményeken keresztül a szöl-
löig és almáig mindennel. A 
győriek meg a Vöröskereszt c i 
garettával járultak hozzá a dél
után felejthetetlennétételéhez. 

Sebesültjeink lélekzetvissza-
fojtva figyeltek, amikor felhang
zottak Liszt, Kacsóh, Kodály, 
Bárdos, László és a többi ma
gyar szerzők szebbnél szebb 
kórusai Csirszka Kálmán győri 
tanitóképzőintézeti tanár, karnagy 
vezénylése mellett. A legnagyobb 
versenyen sem énekelhettek 
volna szebben, mint most, m i 
kor nem a nagy dicsőségvágy, 
hanem a magyar szeretet fűtötte 
őket. Nem csoda, ha a sebesültek 
alig tudtak betelni az előadás 
szépségével. 

Szólóénekesük vitéz Bar-
talos T ibor — aki különben a 
hangverseny utána legsúlyosabb 
fekvő betegekhez is elment éne
kelni, még nov. 22-én is egész va
sárnapját erre a szent célra ál
dozza, — kristálytiszta hang
ja még sokáig ott cseng a be
teg katonák fülében. — Hálás kö
szönet a nagynevű karnagynak, 
a vezetőknek, a kar minden tag
jának, a győri Waggongyár 
Igazgatóságánaki aki anyagilag 
lehetővé tette ezt a nagyszerű 
hangversenyt s akinek nevében 
az üzem parancsnoka szemé
lyesen is megjelent és a sebe
sültekhez Ingen kedves, meleg 
szavakat intézett. Legyen kö
szönet mindazoknak is, akik a 
bőséges és finom ozsonnával 
jóltartották a sebesülteket. 

Karácsonyi ajándékul 
a volt cseh telepeket kapják a csallóközi magyar kisgazdák. 

A felvidéki területsáv fel
szabadulása után a cseh-morva 
telepes birtokokat azonnal szám
bavették és az igénylők között 
kishaszonbérletek formájában 
kiosztották. Az igénylések vég
leges felülbírálása után a csal
lóközi telepesek földje kará-

Ne sírj, virág! 

Ne sírj, virág! Enyhül a szél, a tépő, 
holnap friss leszel, üde, napbanéző. 

Ne sírj,virág! Szirmod vihar tapossa? 
Sebaj, a harmat új életre mossa! 

Ne sírj, virág! Ha darázs lopja mézed: 
arany sugárral újra megtetézed! 

Ne sírj, virág! Az illatod se vész e l : 
álmodó lelkek emlékében fészkel. 

Ne sirj, viráj,'! A hervadás se bántson: 
tavaszra ott ringsz megint a zöld száron. 

Ne sírj, virág! A bántás, amely érhet, 
csak mu'.ó kín, de nem sors és nem 

végzet. 

S ha valaki mégis halálra tiporna: 
hidd el, egyszer ü is melléd hull a 

porba. 
Felsőgalla, 1942. augusztus 6. 

JÁMBOR LÁSZLÓ. 

csonyra végleg örök tulajdonba 
megy át. A felülbirálóbizottság-
ban a földmívelésügyi minisz
térium, a gazdasági felügyelő
ség, a községi elöljáróságok, a 
hadirokkantak és vitézek, vala
mint a munkások egy-egy kép
viselője foglal helyet. 

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

Telefon 470. 

Nov. 19—24-ig, csütörtöktől--
keddig mindennap 5 és 7 órakor 
szombaton, vasárnap 3 órakor is 

nagy magyar f i lm 

Negyedíziglen 
Híradó. . 

Szombaton délután a 3 órai előadás 
olcsó helyárral 80 fiüértől lefelé 

November 25 és 26 án, szerdán, 
csütörtökön 5 és 7 órakor 

Minden idők nagy magyar filmje. 

Dankó Pista 
Magyar hiradó. 

Rendszeresebb 
közellátást! 

A legnagyobb bizalommal 
és megnyugvással vette az or
szág népe Szász Lajos közellá
tásügyi miniszternek a Magyar 
Élet Pártjában tett nagyjelentő
ségű bejelentéseit, mert átérzi, 
megérti a hozandó intézkedések 
szükségességét, megérti azt, h»gy 
csak rendkivüli intézkedésekkel, 
lemondással, egyforma köteles
ségvállalással, fegyelemmel tud
juk áthidalni a nehézségeket a 
következő évre, megérti, hogy 
egyforma önmegtartóztatással, 
nélkülözésváJialással lehet az 
ország nyugalmát és rendjét 
biztosítani. 

Az ország nyugodtabb és 
rendszeresebb közellátását kí
vánja biztosítani a miniszter s 
ehhez a munkájához kér támo
gatást. 

A miniszter és a közellá
tási hivatalaink munkáját kí
vánjuk támogatni mi is, amikor 
a nyugodtabb és rendszeresebb 
közellátásra vonatkozóan — k o 
máromi viszonylatban — javas-
soljuk. -

1) Az élelmezési jegyeket 
kellő időben minden ellátatlan
nak kézbesítsék k i . A hivatalok 
előtti felesleges ácsorgás igy el 
kerülhető. 

2) Cipő és cipőtalp utal
ványra igénylő-lapok a dohány
árusok utján kerüljenek szét
osztásra. Igénylést a közellátási 
hivatal csak posta utján fogad
jon el, annak az elintézésérői 
3—5 napon belül értesítést ad
jon k i . 

3) Cipő- és cipötalp-utal-
vány szintén kézbesítéssel szol
gáltatandó k i . Gondosan ügye
lendő, hogy a jogos igények 
legrövidebb időn belül kielé-
gitessék. 

4) Zsirellátás tekintetében 
minden jogos igénylő Zsirlappal 
látandó el. A zsirlap annál a 
hentesnél adandó le megőrzésre, 
amelynél a fogyasztó állandóan 
vásárolni kivan. Egy hét alatt a 
hatóság pontosan megállapít
hatja, hogy egy-egy hentesnek 
mennyi a zsirszükséglete. M i n 
den hentes pedig tájékozódhatik, 
hogy vevőkörét mennyi zsirral 
tudja kielégíteni. A közellátási 
hivatal dolga, hogy a zsirmeny-
nyiség a hentesnek rendelkezé
sére álljon s ellenőrizze azt, 
hogy most már ácsorgás nélkül 
zsírhoz jusson a város közön

sége. 

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

kezdése előtt 1 órával. 

5) A téli tüzelőellátást is 
„Tüzelőanyaglap" kiadásával 
rendszabályoztatható. A „Tü
zelőanyaglapot" a fogyasztó a 
fa és szénkereskedőnek köteles 
leadni ott, ahol vásárolni k ivan. 
A fa és szénleereskedő azután 
vevőkörének pontos megállapí
tásával a rendelkezésére álló 
szénmennyiséget ácsorgás és 
tolongás nélkül szétoszthatja 
egyformán, arányosan. A ható
ságnak itt csak az a teendője, 
hogy a fa és szén beszerzéséről 
a kereskedők vevőköre szükség
letének megfelelően gondoskod
jék s az érkező szállítmányokat 
arányosan és igazságosan nagy
kereskedők utján szétosztassa. 
A panaszok légióját kerülhetjük 
el ezekkelés hasonló, de erélyes 
és mindenkire egyformán ható 
intézkedésekkel. 



Katonai kitüntetések. 
A Kormányzó úr a szovjet 

elleni hadműveletek alkalmából az 
ellenség elótt tanúsított vitéz, ön
feláldozó magatartásért, illetve 
a hadműveletek eredményes ve
zetéséért kitüntetést adományo
zott: 

a Magyar Érdemkeresz Tiszti-
keresztjét hadidiszitménnyel kar
dokkal, dr. Temessy Béla ezre
des, ezredparancsnok, 

a Magyar Érdemrend Lovag
keresztjét hadidiszitménnyel kar
d o k k a l : vitéz nemes Haynal Ala
jos ezredes. Ajtay János, Bács-
falvy Ferenc, Pápay László alez
redesek, dr. Szabó Sándor orvos-
flrnagy, Bordás László, vitéz 
Hermándy-Berecz György, L i p -
ták Aurél századosok, a hősi 
halált halt Szenes László had
nagy, Barcza András, Karner 
Károly zászlósok. 

Dicsérő elismerést a hadi
szalag és kardok egyidejű ado
mányozása mellett : Gyengö 
László vk. százados, Darai Er
v i n , Tulipán István századosok, 
Sági Károly, Bányai Sándor tá
b o r i lelkészek, dr. Lányi Tibor, 
dr . Osváth Ákos orvos-száza
dosok, Andréka Ödön, Ballabás 
Sándor Csörsz István, vitéz 
Répís József, dr . Somogyi Oltó 
negyedi dr. Szabó Andor 
főhadnagyok, a hősi halált halt 
Nemes Gyula t. hadnagy és dr 
Érchegyi József, Gálba Lajos> 

Vilde Béla, Jenéi Lajos, dr. Sol j 
Zoltán hadnagyok,Erdé!yiGáspár 
Csenke Ferenc, dr. vitéz Ghyczy 
János , Gyimesi Lipót, Paíoiai 
Pál, Tarczaly Zoltán, dr. Varga 
László zászlósok. 

A Magyar Nagyezüst Vi
tézségi Érmet: a hősi halált halt 
vitéz Szegvári József hdp. őr
mester, Zsirkó Sándor kapr. t i 
zedes, Németh Sándor, Scher-
mann Tibor szakaszvezetők, 
Hajas János, i jf. Kányái Lajos, 
JNeubauer Imre, Szálai János őr-
vezetők, Danilov János, Sütti 
János, Szulcsányi István, Tóth 
Kálmán, Zsömbörgi János hon
védek, továbbá Csápka Imre 
szakaszvezető, Baráth Béla őr
vezető, Bi l ik István, Vigh Lajos 
honvédek. 

A Német II. osztályú vas
keresztet : Kaffka Zoltán alezre
des. 

A Magyar Kiseziist Vitéz
ségi Érmet: a husi Irdalt halt 
Túrán János, Dömötör Imre 
honvédek, továbbá Asboth Ist
ván törzsőrmester, Rékási Ba
lázs szakaszv., Borbély János 
őrvezető, Pelikán János honvéd. 

A Magyar Bronz Vitézségi 
Érmet: Téglás Imre hdp. őrmes
ter, Gyarmati Károly, Kerekes 
József, Kunyicza Balázs, Má-
csadi János, Pete Sándor hon
védek. 

A hadsereg főparancsnok
ságtól okirati dicsérő elismerés
ben részesültek: Földes József, 
törzsőrmester, Berkesi Antal, 
Füvesi József, Sashalmi Nándor 
.Molnár János, Varjú Péter 
hdp. őrmesterek, Bartos István, 
Molnár József szakaszvezetők, 
Puskás tamás karp. tizedes, 
Anda János, Bittér Tivadar, 
Botló Károly, Vibling József, 
Kutr ik János, Ribáry Ferenc 
tizedesek, Agárdi Ferenc, Lováti 
Ferenc, Tabók Gyula, Gogh Ká
roly I I . , Magdák Fülöp, Pécs
vári József honvédek. 

Baráth Béla, i f j . Kányái 
Lajos, Szálai Lajos, Zsömbörgi 
János Magyar Nagyezüst Vitéz
ségi érmeit a katonai parancs
nokság polgármesterünknek kül
dötte el, aki azt ünnepélyesen 
adja át elhunyt vitéz hőseink 
hozzátartozóinak. 

A félrevezetett oroszok. 
A magyar honvéd messze 

keleten bent jár a „szovjetpa
radicsom" földjén, hogy az 
európai nemzetekkel együtt meg
törje a vörös rémuralmat Orosz
országban, a szégyenteljes rab
szolgasorsból kimentse az orosz 
népet, megszabadítsa a világot a 
keresztény erkölcs és kultúra leg
nagyobb ellenségétől: a kommu
nizmus veszedelmétől s meg
mentse hazánkat a végpusztulás
tól. A végküzdclem órái elérkez
tek. De Sztálin a véreskezű 
zsarnok, a szovjelbirodalom 
diktátora a hatalmat mindenáron, 
minden eszközzel meríteni igyek
szik. Vad terrorral, hazug jel
szavakkal ujabb és ujabb töme
geket dobat harcba, hogy a 
halottak ezreit hagyva maga 
mögött az uralmát meghosz-
síabbitliassa." 

Kommunista utolsó kí
sérlet, hogy katonákat hazug 
hirekke! félrevezetik, naiv esz
közökkel a háború mártírjaivá 
teszik. Egy kedves tábori levél a 
félrevezetett orosz katonasoisról 
az alábbiakban számol be : 

. . . A harci helyzet most 
a mi állásainknál aránylag 
csendes, tekintve hogy a musz
kák innen minden nélkülözhető 
csapatot Sztálingrádhoz vittek. 
A múlt napokban egyik éjjel 
mégis kis csetepatéra került sor. 
Vagy két századnyi mongol tár
saság jött át a folyón. A vállakó
zásnak az lett vége, hogy két fő 
kivételével — akiknek valahogy 
sikerült a vizén visszaszökni — 
nálunk estek fogságba. A fogoly
vallomásokból megtudtuk: ab
ban a hitben éltek, minket már 
leváltottak s uj csapatok áll
nak velük szemben, igy foglyot 
szerettek volna ejteni. Ezeket a 
katonákat mongol és kirgiz pusz
tákról hozták ide azzal, hogy 
itt van Németország határa s 
pár héten belül Berlinben lesz
nek. Mivel otthon iskolába alig 
jártak, földrajzot nem tanultak, 
a naiv mesét elhitték és ostoba 
csodálkozással, szinte hihetetle
nül fogadták a valóságot. Lel
kileg megtörve, testben legyen
gülve, de megnyugodva, — talán 
örömmel is — adták meg ma
gukat sorsuknak. 

A magyar katonáink pedig 
látva a vad kegyetlenségekkel 
végrehajtott orosz elnyomatást, 
igazságtalanságot, annál kemé
nyebben állnak őrt a kietlen 
télben is és hősi daccal a végső 
győzelemig harcolnak. 

Megszor í t ják a k a r á c s o 
n y i postaforgalmat A kará
csonyi és újévi forgalom foko
zott zavartalan lebonyolítása ér
dekében a postahivatalok 1942. 
december 8. napjától 1943 ja
nuár 3 napjáig nyomtatványok
ból, könyvekből, árjegyzékek
ből, cimezetlen nyomtatványok
ból, árumintákból egy feladótól 
legfeljebb 500 darabot vehet
nek fel. 

HÍREK. 
Piarista jubileum. A há

ború küzdelmei közepén külö
nös értéket képvisel a hálának 
az az országos megnyilatkozása, 
amely most a kegyes-tanitórend 
felé árad abbólazalkalombó!,hogy 
magyarországi megtelepedésé
nek 300. évfordulóját érte meg. 
Az országos hála sodrában 
Komárom vármegye, főleg Tata 
vidéke sem marad el, hisz vár
megyénk egész generációinak 
élettörténetébe, családi tradíció
jába vésődött bele a piarista 
szellem tanitó-nevelő munkájá
nak drága sok értéke. Három 
napos jubileumi ünnepséget 
tartott a tatai piarista gimná
zium és piarista rendház nov. 
19, 20 és 21-én, mely napokon 
a kegyesrendi társház kápolná
jában délelőtt 8 órai kezdettel 
szentmise és szentbeszéd, dél
után 2 órakor pedig litániát 
hallgattak a rend tisztelői és 
barátai, november 22-én, va
sárnap délután 5 órakor nyil
vános ünnepélyt rendeznek a 
gimnázium dísztermében az in 
tézet jelenlegi és volt növen
dékei. 

Schmidt V i k t o r zeneiro
d a l m i komoly s ikere . A Ko
máromi Dalegyesület kitűnő 
karnagya, Schmidt Viktor dalos
versenyeken, művészi értékű 
nagy szinfouikus hangversenye
ken igazolta nagyobbszabásu 
karmesteregyéniségének értékét 
s elmondhatjuk, hogy munkás
ságával jelentős érdemeket szer
zett Komárom zenei életének 
kiépítésében éz fellendítésében. 
A karvezetésen kivül most ze
neirodalom téren is a maga 
kompozíciójával emelkedett or
szágos hírnévre, örömmel érte
sülünk, hogy az ország egyik 
legelőkelőbb, a dalegyesületek 
legnépszerűbb zenemükiadóvál-
lalata, az Apolló zeneműkiadó 
Rt., a művészvilágban közismert 
szigorú és alapos műbíráló 
bizottsága ajánlására megvásá
rolta Schmidt Viktor : „Tűnődés" 
cimü Harsányi Kálmán szöve
gére irt lirai hangú férfikarát. A 
komáromi szerzemény ily mó
don a maga benső értéke ré
vén rövideden az ország köz
kincsévé válik. Gratulálunk a 
neves szerzőnknek dalmüve szép 
sikeréhez. 

Csapatzászló avató ün
nepély. A mult hóban Eszter
gomból Komáromba helyezett 
m. k ir . „Török Ignác" I I . hon
véd utászzászlóaljnak Esztergom 
vármegye közönsége csapatzász
lót adományozott. A zászló ün
nepélyes felavatása f. évi nov. 
29-én d. e. 11 órakora monos
tori erődben lesz. A csapatzászló 
avatási ünnepély keretében tesz
nek esküt az október 5-én be
vonult újoncok. Zászlóanyának 
késmarki Frey Vilmosnét, Esz
tergom vármegye főispánjának 
nejét kérte iel a zászlóalj. A 
zászlóavató beszédet dr. tasnádi 
Beér Gyula Esztergom vm. alis
pánja mondja. Részletes tudósí
tást jövő számunkban adunk. 

Elnöki tanácsülés. A Kis
alföldi Mezőgazdasági Kamara 
elnöki tanácsa komáromi szék
házában ülést tartott, melyen 
megvitatták a mezőgazdasággal 
kapcsolatos összes időszerű kér
déseket. 

Több autóbuszjárat bo
nyolítja le Komárom helyi 
forgalmát. A városnak azt a 
kívánságát, hogy Tóth László 
komáromi autóbusz vállalkozó 
engedélyokirata Komárom déli 
városrészre is terjesztessék k i , a 
kereskedelemügyi miniszter nem 
teljesítette azzal az indokolással, 
hogy a kérelmezett útvonalra 
kizárólagos joggal a Start autó
felszerelési és műszaki vállalat 
már régebben bir engedéllyel. 
A miniszter a maga részéről is 
fontosnak tartja a közérdekű 
forgalmi igények kielégítését, 
melyet polgármesterünk felter
jesztésében, majd előszóval is 
előadott, azért arra kötelezte az 
autóbuszvállalatot, hogy Komá
rom város helyi forgalmába még 
egy autóbuszt állítson üzembe 
s igy a két autóbusszal a jelen
leg meglevő hétköznapi, napon
kénti 17 fordulón kivi i l hétköz
naponként további 7 vagy 9 for
dulatot áliitson be. A pol 
gármester által láttamozott uj 
menetrendet a kereskedelemügyi 
miniszter csak akkor fogja jóvá
hagyni, ha az Komárom helyi 
forgalmát s főleg az iskolás 
gyermekek iskolába jövés-me
nését százszázalékban biztosítja. 

Erzsébet est a karácsonyi 
akció javára. A Szociális Misz-
sziótársulat Komáromi Szervezete 
november 22-én, vasárnap d. u. 
4 órakor Komáromujvárosban, a 
zárdaiskola nagytermében az is
kolás növendékek és a Boldog 
Margit vegyeskar közreműkö
désével Erzsébet estet rendez. 
NÍVÓS műsor keretében kedves 
szórakozást nyújt a jótékonyság
ban elöljáró nőegyesület s a Szent 
Erzsébet szellemében szeretet 
csomagokat kér az előadásra 
érkezőktől, hogy a csomagokkal 
karácsonykor örömet, boldog
ságot vihessen a szegénysorsu 
érdemes családok otthonába. 
Tudjuk, hogy a háborús idők 
fokozottabban veszik igénybe a 
közönség áldozatkészségét, mé
gis reméljük, hogy a Szociális 
Missziótársulat karácsonyi ak
ciója megértéssel találkozik a 
melegen érző sziveknél, a nemes 
telkeknél. 

Kisérletügyi- és gazda
napok Győrben. A Kisalföldi 
Mezőgazdasági Kamara ezévi 
őszi rendes közgyűlését Győrött 
tartja meg november 26-án, a 
a Vármegyeháza nagytanácster
mében. Ugyancsak Győrött tart
ják meg november 24.-27. napja 
között a kisérletügyi intézmé
nyek az állomásvezetői értekez
leteket, valamint a Tájtermelési 
Kutató Bizottság üléseit. A Ka
mara felkéri a gazdatársadalmat, 
hogy az időszerű és közérdekű 
problémákkal foglalkozó 25-i 
gazdanapon és a 25-i közgyű
lésen minél nagyobb számban 
jelenjenek meg. 

Bentkosztos cselédek láb
beli- és ruhaellátása. A Kis
alföldi Mezőgazdasági Kamara 
javaslatára válaszolva az Orszá
gos Mezőgazdasági Kamara kö-
zöite, hogy a közellátási minisz
ter mind a mostani ruha és 
lábbeliellátásban, mind a jövő
ben a mezőgazdasági cselédek 
részére léte&ülő ellátási akcióban 
a bentkosztos mezőgazdasági 
cselédeket a nem bentkosztos 
cselédekkel azonos elbírálásban 
fogja részesíteni. 
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A M É P . választmányi 
fiiése. November 9 én tartotta 
a MÉP komáromi választmánya 
népes ülését. A ktil- és belpoli
tikai helyzetet Fehérváry Gyula 
központi vármegyei titkár is
mertette, majd helyi vonatkozású 
kérdéseket vitattak meg. Váli 
Lajos a város szeretetéből össze
gyűjtött ágyneműnek a Vörös
keresztnél való felhalmozását k i 
fogásolta, majd a tüzelőanyag 
antiszociális elosztásáról beszélt 
és sérelmezte, hogy a zsidó hi t 
község 410 q fa igénylését egy 
keresztény kereskedő kielégítette 
és ugyanakkor a keresztény 
igénylők nem birtak fához jutni , 
legfeljebb 25 kg.-os tételekben. 
Hokzer István a Temető-sor és 
a Szent János utcai lehetetlen 
állapotokat tette szóvá közleke
dés és közegészségügyi szem
pontból. Ugyanakkor örömmel 
adja dr. Polony Béla főorvos a 
választmány tudomására, hogy a 
budapesti orvoskongresszus or
szágos viszonylatban a harma
dik helyre állította Komáromot 
a köztisztasági problémák meg
vitatása során. Fehérváry Gyula 
központi vm. titkár destruáló 
jelenséget Iát abban, hogy vá
rosi viszonylatban minden köz-
életü szerepet betöltő egyén el
len mesterségesen irányított rá
galomhadjárat indult, melynek 
célja nem lehet más, mint az 
egyénnek a lejáratása s ezért azt 
indítványozta, hogy bárki ellen 
személyes támadás indul , azt 
konkrét vádak alapján tegye mert 
ellenkező esetben a rágalmazó 
ellen a legradikálisabb eszközök
kel fognak eljárást inditatni. Az 
általános és közérdekű kérdé
sekre vitéz Nagy Nándor főispán, 
a MÉP vármegyei elnöke és 
Alapy Gáspár polgármester ad
tak megnyugtató, kielégítő vá
laszt. 

Elítélték a gabonacsép-
lési rendelet kijátszóit. I f j . 
Lajos József, Mocsi Sándor, Máté 
Zsigmond és Darázs Lajos mo-
csai gazdákat 100—100 pen
gőre, Horváth Ferenc mocsai 
gazdát pedig 50 pengőre Ítélték, 
mert a cséplés alkalmával a k i 
küldölt ellenőrt kijátszották s 
több zsák gabonát mérés nélkül 
elszállítottak a cséplőgéptől. 

A jótékony nőegyesüle-
tek készítik elő a sebesültek 
karácsonyát. A komáromi ha
dikórházban, f. hó 18-án a 
kórház parancsnoka értekezletet 
tartott a komáromi nőegyesüle-
tek elnöknőivel és a tábori lel
készekkel, megbeszélték a kará
csonyi ünnepségek rendezését s 
a sebesültek karácsonyi mega
jándékozását. Megállapodtak ab
ban, hogy gyüjtőivekkel házan-
kénti gyűjtésre kérnek engedélyt, 
pár fillért bizonyára mindenki 
szívesen áldoz erre a célra. A 
gyűjtés össsegéből minden se
besült részére teljesen egyöntetű 
tartalmú §zeretetcsom?.got ké
szítenek telve praktikus haszná
lati tárgyakkal, édességgel s 
minden kórteremben karácsony
fát állítanak fel. Karácsonyi ün
nepséget rendeznek a szent na
pot megelőző délutánon a korai 
órákban alkalmi műssorra! egybe
kötve. A sebesültek karácsonyfá
jára szánt gyűjtés készpénzadomá
nyokra, gyömölcs, cigaretta, le
vélpapír, zsebnotesz, ceruza, ka 
lendárium, jó könyv s hasonló 
adományokra fog kiterjedni úgy
szintén gramofonlemezekre és 

karácsonyfadíszre, melyek az 
otthonainkban nélkülözhető vé 
váltak. A Vöröskereszt helyi el
nöksége e célra szives adomá
nyokat már most átveszi 
d. e. 9-től 1 óráig a városházán 
I . em. 7. sz. helyiségében. 

Szórakoztató h a n g v e r 
seny. A Német Akadémia és a 
Budapesti Német Tudományos 
Intézet támogatásával működő 
Komáromi Német Nyelvtanfo
lyamok 1942. november 23-án 
este 7 órai kezdettel szórakoz
tató hangversenyt rendeznek a 
Drezdai Áll. Operaház tagjainak 
felléptével a Központi Szálloda 
nagytermében, melyre a zene
kedvelőket tisztelettel meghívják 
és szives megjelenését kérik. 
Elfriede Weidlich kolcratursop-
ran, Ludwid Ermold mély buffo, 
Kari Wessely l irai tenor buffo, 
Gottfried Lucke első hangver
senymester, Ernst Bohlenstengel, 
a berlini rádió zongoraművésze 
és Ada Fischer előadó mutat
kozik be városunk közön
ségének. Bevezetőt mond Czemy 
József komáromi leánygimná
zium és kereskedelmi leány
középiskolai igazgató. Belépődíj 
1-50 P. Helyfoglalás érkezés 
szerint. Belépőjegyek Czike Pál 
és Társai és az Unió könyvke
reskedésekben válthatók. A kö
zönség kényelmére az előadás 
után autóbusz indul Dél-Ko
máromba. 

A Női Önkéntes Honvé
delmi Munkaszervezet minden 
hét keddjén d. u. 5 órától 6-ig 
a városháza I . em. 7 számú 
helyiségében hivatalos órát tart, 
ahol készséggel nyújt felvilágo
sításokat és elfogad jelentkezé
seket. 

Honvédeinkért. A keleti 
harctéren küzdő s a sebesült 
honvédek részére az alábbi 
adományok érkeztek hozzám : 
Evengelikus Nőegylet 1 ü. mál
naszörp, 4 ü bor, Koltai Rezső 
2 ü. bor, 100 drb . cigaretta, 
Királyi Miklós több évfolyam 
folyóiratot, Banai Tóth Pálné 
2 drb nagy házikenyér, dr. Pa-
taky László 20 P. Az adomá
nyokért ez uton mond hálás 
köszönetet s Komárom társadal
mának további szives áldozat
készségét k é r i : Alapy Gáspár 
m. kir . kormányfőtanácsos pol 
gármester, a Magyar Vöröske
reszt Egylet Komárom Városi 
Fiókjának elnöke. 

Felhívás a távbeszélők
höz. A távbeszélő helyi forga
lomban az utóbbi időben mind
inkább érezhetővé vált nehéz
ségeket elsősorban a tulhosszu 
helyi beszélgetések okozzák. 
Ezért a kereskedelem és közle
kedésügyi miniszter 237.560-
1942. IV. 8. sz. rendelete alap
ján a komáromi távbeszélő há
lózatban 1942. évi november hó 
16-tól a helyi beszélgetések idő
tartamát a forgalmas időben va
gyis köznapokon 9--17 óra kö
zött, 5 percre korlátozta. Az 5 
percnél hosszabb ideig tartó 
helyi magánbeszélgetést a köz 
pont kezelője előzetes figyelmez
tetés után bonthatja is. Azokat 
az előfizetőket, akik a közér
dekkel szembehelyezkedve a kor
látozásokhoz nem alkalmazkod
nak a m. kir. postahivatal a be
szélgetés időtartalmának csök
kentésére külön is felhívja és 
eredménytelen figyelmeztetés ese 
ién a távbeszélő állomás fel
mondását hozza javaslatba. 

S P O R T . 
Helyi rangadó NB. I I I . 

2500 néző Komárom. 
K F C - K A C 4 : 3 ( 2 : 1). 

K F C : Sáhó, — Simon, 
Csizmadia — Lehoczky, Paulik, 
Ollé — Mészáros, Rot'h, Kányái, 
Tóth I . , Fonod. 

K A C : Radics — Kuthy, 
Bognár — v. Havasi, Cserfői, 
Lengyel — Rónaszéki, Jakab, 
Pintér, Czirok, Földes. 

KFC kezdi a játékot és 
az 5. perben Kányái lövése a 
hálóba köt ki 1:0. Al ig indul is
mét a játék, a KFC a 8 percben 
Mészáros révén ujabb gólt ér el 
2:0. A KAC védelem mindkét 
esetben elég nagyott hibázott 
A gólok a KAC csapatát is 
felrázza és a 10. percben sarok
rúgást éré i aKFCellen.de Sahó 
szépen véd. Megindul a KAC 
fölény. A 25. perctől a KAC ál
landóan támad és a 35. perc
ben Risóczky éles lövése a há
lóba köt ki 2:1. 

Szünet után a KAC fölény 
alakul ki és már a 8. percben a 
K A C Pintér révén egyenlít 2:2. 
Ismét a 10. percben sarokrúgás 
a KAC ellen, de Radics szépen 
véd. Most újból a KFC támad, 
de eredmény nélkül a 20. perc
ben sarokrúgás a KFC ellen 
eredmény nélkül. A 32. percben 
Földest a 16-oson belül gán
csolják, 11-es, Pintér értékesiti 
3:2. Al ig kezd a KFC már a 34. 
percben, Fonód révén egyenlít 
3:3. Ezután mindkét csapat bele
fekszik a játékba a győzelemért. 
A 40. percben Mészáros lövésébe 
Kuthy lábbal belenyúl és igy 
ellenkező sarokba száll a labda. 
Az öngól révén a végső ered
mény 4:3. 

Bírálat: A szerencsésebb 
KFC került ki a mérkőzésből 
győztesen és nyerte a helyi rang
adót. 

A K A C nem mutatta azt a 
nivót, melyet eddig tartott és 
vártak tőle. Ez okozta az első 
vereséget. 

Jók a KFC-ből Ollé, Mé
száros, Kányái Fonód, illetve 
Radics, Cserfői, Földes és Cirok. 
Periinger sokszor tévedésbe esett, 
igy hibássan vezette a nehéz 
mérkőzést. 

A mérkőzést a KAC el
nöksége megóvta, miután a 
KFC Lehoczky játékosát a folyó 
évi bajnoki mérkőzések során 
a KAC ellen két izben a I I . 
osztály és az NB I I I . bajnoki 
mérkőzésein, a játékszabályok 
ellenére szere peltette. 

I I o. bajnokság állása : 

KAC 7 5 1 1 26:10 11 
KFC 7 5 1 1 17:10 11 
FSE 7 3 3 1 14:7 9 
BSE 7 3 3 2 13:6 8 
TSC 7 3 2 2 14:21 8 
Almásfüz. 7 2 1 4 8:15 5 
Tatai LE 7 1 1 5 14:19 5 
Ácsi LE 7 1 1 6 9:29 1 

S Z Ö N Y 
községben, Igmándi utcában 

196. szám alatt] h á z 
700 • öl beltclekkel ELACÓ. 
Érdeklődni lehet: Szőlie Lajos 
kőmivesnél Szőnyben. 

Komárom vármegye Közigazgatási 
Bizottsága. 

3145| 1942. kb. szám. 

T á r g y : dr Porzsolt Ala-
dárné és társai sző-
nyi ingatlanainak 
kisajátítása a m. kir. 
Kincstár javára. 

Haí ározat. 
A m. kir. Honvédelmi Miniszter 

ur a 32 042 eln. 14 —1942. és a 38.616. 
eln. 14.—1942. számok aJatt keli ren
deleteivel a m. kir. Kincstár javára dr. 
Porzsolt Aladárné szül. LőwingerMar
git és társai egyes szőnyi ingatlanai
nak kisajátítását elrendelvén, az 1881 : 
X L I . t. c. 33. §.-a értelmében az e l 
járni hivatott bizottságot az alábbiak 
szerint küldjük ki: 

Elnök: dr. vitéz Hunyadi László, 
vármegyei főjegyző; 

Tagok: dr. Hinléder- Fels Jenő, 
vármegyei tiszti főügyész és dr. Deme 
Sándor kir. műszaki tanácsos, az ál-
lamépitészeti hivatal főnöke; 

Jegyző: Somlay Alfréd, kir. fő
mérnök. 

A bizottsági eljárás kezdetét az 
1942. év december hó 17-én d. e. 10 
órára tűzik ki, összejöveteli helyként 
pedig a szőnyi közművelődési ház k i s 
termét jelöljük meg. 

A kiküldött bizottság hatáskö
rébe tartozik: határozni mindazon igé
nyek és észrevétetek felett, melyeket a 
felek a kisajátítási törvény 1—22. § § -
ai alapján netán emelnek. 

S z ő n y község elöljáróságának 
a két kisajátítási terv egy-egy példá
nyát oly felhívással küldjük ki, hogy a 
tervrajzokat és összeírásokat a köz
ségházán haladéktalanul, de legalább 
a tárgyalást megelőző 15 napon át 
közszemlére tegye ki s erről, valamint 
a tárgyalás idejéről és helyéről az ér
dekelt feleket a helyi szokásnak meg
felelő módon haladéktalanul értesítse. 
Érdekelt feleknek tekintendők a telek

könyvi tulajdonosokon'kivül, akik kö
zül csak egyiknek, dr. Stern (Jávor) 
Pálnénak, „Zsolna, Kralovszka-u. 19. 
sz ." szám alatti cime ismeretes, mig a 
többi ugyancsak külföldön, ismeretlen 
cim alatt tartózkodik, — a kisajátítást 
szenvedők meghatalmazottja, dr. Gre -
csák Richárd, budapesi ügyvéd (V., 
Nádor-u. 21. sz.) , az ingatlanok keze
lője : Pruzsinszky Antal, uradalmi in
téző, végül az Országos Földhiteiin
tézet, mint amely javára az átengedési 
kötelezettség be van kebelezve. 

Az értesítésnek tartalmaznia kell 
azt a figyelmeztetést is, hogy a b i 
zottság a kisajátítási terv megállapí
tása tekintetében akkor is érdemileg 
határoz, ha az érdekeltek közül senki 
sem jelenne meg. 

Komárom, 1942. évi november 
hó 17-én. 

vitéz Nagy Nándor sk. 
főispán, elnök. 

P. H. 
A kiadmány hiteléül: 

Lipóth 
vm. irodaigazgató. 

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

e 
Érdeklődni lehet 

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

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussoiini-ut 23. 

Felelős vezető: Hacker Dezső. 
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