
A honvéd példája. 
Valljuk és hirdetjük: a 

magyar katonaeszmény nem
zetszemlélete felér a nemzeti 
hivatástudat magasságáig. A 
magyar katona ma ismét a 
magyar sorskérdés közép
pontjába került s az újjá
születéséért vajúdó magyar 
élet sodrában a mi honvéd
ségünk ismét bebizonyítja, 
hogy hű maradt ősi hagyo
mányaihoz, a harcmezőn v i 
tézségével, bátorságával, hő
s i e s önfeláldozásával , p á 
ratlan leleményességével és 
harcászati képességével cso
dálatba ejti az egész világ 
népeit, itthon pedig a becsü
letesség és kötelességérzet 
kimagasló erényeit csillog
tatva uj erőt ad a szebb 
magyar jövő épitő munká
jához. 

Most nem a legendás
hírű hős honvédet idézzük, 
hogy önfenntartásunkért és 
nemzeti jellegünk megóvá
sáért vívott küzdelmünkben 
példának állítsuk a nemzet 
egyetemessége elé, hanem 
az itthonmaradottak hétköz
napi életéből, a napi munka 
és szórakozás apró eseménye
iből ragadunk ki képeket,hogy 
a magyar honvéd élete biz
tató fénysugarat szórjon fe
lénk a nemzeti önbizalmunk 
fokozására, egy egészsége
sebb közszellem kialakítá
sára. 

Az elmúlt héten arról 
adtunk hírt, hogy egy se
besült honvéd öntudatos ha
tározottsággal lépett fel a 
nemzetbomíasztó propagan
dista üzelmeivel szemben 
és rendőrkézre juttatta a 
felelőtlen fecsegőt, aki a 

polgári társadalomból irtani 
akarta a katonaeszmét, a 
dolgozó tömegeket mester
ségesen igyekezett hajszolni 
a forradalmi elégedetlenség 
felé. Gyors elhatározással 
cselekedett a honvéd, mert 
tudatában volt annak, hogy 
n nemzet lelki lefegyverzé
sét és demilitarizását jelentő 
üzelmek a világháború végső 
kimenetelére káros jelensé-
ségek, veszedelmes tünetek. 

Egy rövid rendőrségi 
híradás adja tudtul, hogy a 
névtelenség homályában rej
tőző egyik honvédtestvérünk 
35.000 P. készpénzt tartal
mazó bőrerszényt talált s 
minden habozás nélkül be
szolgáltatta a rendőrséghez. 
A gyönyörű tett minden 
ékes szónál többet beszél. 
A szegény küzködő honvéd, 
akinek otthon nagy családja 
van s most elárvult övéi 
napszámoskeresetét is nél
külözni kényszerül, a ren
geteg pénz láttára egy p i l 
lanatig sem ingott meg, az 
idegen vagyon csábító ereje 
nem tudta lelkét mételyezni. 
A becsületesség és köteles
ségtudás eszményi példáját 
különösen azok elé szeret
nénk állítani, akik a sok
gyermekes családok elve
szett kenyérjegyeit megtart
ják, csakhogy önző, kapzsi 
vágyuk kielégítésére mohón 
nyúljanak a jogtalanért. 

A magyar honvéd ne
mes áldozatkészséggel kap
csolódik a polgári társada
lom jótékony és szociális 
munkájába és mindenütt ott 
van, ahol a magyar sorskö
zösség neki szerepet juttat. 
Az összetartás, a tettrekész
ség, a felelősség, a fegye
lem és tekintély-elv belső, 

nagyszerű nemzeti erőfor
rása, honvéd jellemvonás, 
mely hitét, önbizalmat cse
pegtet a kishitűek, a csüg-
gedők lelkébe. A magyar 
honvéd őseink ragyogó harci 
tulajdonságait egyesíti a kor
szerű katona szellemi és 

gyakorlati felkészültségével, 
lélekben összeforrva áll a 
polgári társadalom minden 
sorskérdésében. Büszkén te
kintünk rá, életpéldája meg
marad minden nemzedék 
előtt, belőle merit lelkesedést 
késő idők magyarja. 

A k e n y é r g a b o n a é s árpa 
b e s z o l g á l t a t á s á t 
ú j b ó l szabályozták. 

A k e n y é r f e j a d a g o t i d e i g l e n e s e n csökkentették. 

A hivatalos lap november 
21-iki száma közölte a m. kir. 
minisztérium rendeletét a ke
nyérgabona és árpa beszolgál
tatásának ujabb szabályozásá
ról, a kenyérfejadag ideiglenes 
leszállításáról s a közellátásügyi 
miniszternek a rendelet végre
hajtásáról kiadott utasítását. 

A rendelet csökkenti a 
kenyérgabonafejadagot olykép
pen, hogy az évi 240 kg-os 
fejadag 20 kg-mai, a 180 os 15 
kg-mai, a 120 kg-os pedig az 
1942. évben született gyerme
keknél 60 kg-mal, a többieknél 
10 kg-mal csökken. Az évi 60 
kg. kenyérgabonára kiadott pót
jegy érvénye évi 30 kg-ra csök
ken. Ez az utóbbi csökkenés 
nem vonatkozik a szegődmé-
nyes (konvenciós) éves cselé
dek és az időszaki munkások 
(sommások) pótfejadagjára. 

A rendelet az árpakészle
tekre vonatkozóan ugy intézke
dik, hogy a gazdasági szükség
letet meghaladó mennyiséget a 
Hombárnak (bizományosnak) 
kell beszolgáltatni. A gazdasági 
szükséglet megállapításánál a 
a termelő birtokában lévő min
den egyes szarvasmarha és min
den egyes sertés után 1 q t 
kell számításba venni. A be-
szolgáltatási kötelesség nem 
terjed ki arra az árpamenyiségre, 
amely bérhizlalásra szolgál. 

Aki kenyérgabona, vagy 
árpa beszolgáltatására köteles, 

december hó 5-ig jelentenie 
kell a községi elöljáróságnál, 
hogy mennyi kenyérgabona, vagy 
árpa beszolgáltatása terheli. Ez 
alkalommal igazolnia kell azt 
is, hogy kukoricabeszolgáltatási 
kötelezettségét teljesitette-e. A 
bejelentéssel egyidejűleg a be
jelentőnek be kell nyújtania a 
saját háztartásához tartozók ke
nyérgabonajegyeit (pótjegyeit) és 
amennyiben gabonalapja van, a 
gabonalapot is. Ugyancsak dec. 
5-ig be kell mutatni a községi 
elöljáróságnak azoknak a gabo
najegyeit (pótjegyeit) is, akik 
k é n y é rgab onabeszolgál tatására 
nem kötelesek, hogy a kenyér
gabonajegynek (pótjegynek) a 
fejadag csökkentése következté
ben fel nem használható szel
vényeit levágják. 

Ezzel egyidejűleg a köz
ellátásügyi miniszter a búzaliszt 
kiőrlési arányát 90 százalékra, 
a rozsét pedig 85 százalékra 
emelte fel. 

A rendelet kibocsájtásával 
egyidejűleg dr. Szász Lajos köz
ellátásügyi miniszter sajtóérte
kezletet tartott, amelyen tájékoz
tatta a magyar sajtó képviselőit 
mindazokról az intézkedésekről, 
amelyek a kenyérgabonahiány 
áthidalását célozzák. A minisz-
tet beszédében hangoztatta : 'a 
közellátást uj alapokra helyezi, 
hogy a szervezett rendszeres 
közellátást biztosithassa. 

Ennek szükségét főképpen 

Megbízható minőségű árut 
U árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron 

V á s á r o l j u n k 

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

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

adunk. 
Legyen tagunk I 
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Lő wy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar . te 

az indokolja, hogy a szükség
letek, amelyeket k i kell elégíteni, 
meghatározott mértékben jelent
keznek, ugyanilyen meghatáro
zott mértékben kell tehát biz
tosítani a fedezetet is. Nem le
het a bizonytalan termésfeles
legek-e alapítani a meghatározott 
és pontosan kiszámítható szük
ségletek kielégítését. Az uj rend
szer termés/.etesen a termelés 
bizonyos irányítását igényli. 
Csak megfelelő irányítással biz
tositható ugyanis, hogy azt és 
annyit termeljünk, ami és 
amennyi a szükségletet fedezi. 
Átmenetileg azonban súlyos i n 
tézkedésekre van s/ükség, mert 
az uj rendszert csak a jövő 
gazdasági évben tudjuk érvé
nyesíteni. Addig csak annyit 
adhatunk a közellátás céljaira, 
amennyi rendelkezésre áll. Ha 
tehát bizonyos terményből nem 
áll olyan mennyiség rendelke
zésre, amennyi a szükségletet 
fedezi, ugy a szükséglet kielé
gítését kénytelenek vagyunk kor
látozni, jelen helyzetben 26 
milliós terméseredmény mellett 
31.5 millió a kenyérgabona 
szükségletünk. Hiány, mégpe
dig nagy hiány mutatkozik. 

őszinte helyzetképet adott 
a miniszter s hangsúlyozta, hogy 
a jövőben is minden irányban 
őszintén és nyíltan fogja feltárni 
az ország előtt a helyzetet, mert 
meggyőződése, hogy az őszinte
ség megnyugtatólag hat az 
ország közvéleményére. Tudja 
meg mindenki, mivel kell szá
molnia és ne kritizáljon, ne 
suttogjon senki a tényleges 
helyzet ismerete nélkül. A sut
togó propagandának pedig ves
sünk egyszer már véget. 

A l i g használt Lauberger-Gloss 

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

T U R U L 
F I L M S Z Í N H Á Z 
K o m á r o m , Kun Miklós-u. I I . 

Telelőn 470. 

Nov. 27. péntektől — dec. l - i g 
keddig mindennap 5 és 7 órakor 

vasárnap 3 órakor is. 

Házasság 
magyar f i lm. Ufa híradó. 

December 2-án, szerdán 
csak egy napig 5 cs 7 órakor 

Talpig úriember 
Dec. 3-án csütörtöktől — 

szotübatig 
Karády Katalin óriás fi lmje, a 

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

kezdése elölt 1 órával. 

Hivatalos nyilatkozat 
a magánháztartások részére tör
ténő sertésvágásra vonatkozóan. 

Hatóságomhoz az utóbbi 
napokban tömegesen jönnek ér
deklődők azzal a hírrel, hogy a 
>ertésvágás december 1-től kez-
dődöleg újból szabályozást nyert 
oly módon, hogy a magánhaz-

j tartások a fenti időponttól ser
téseiket csak a vágóhídon vág-

! hatják le és a vágás alkalmával 
6 kg. fehérárut és 9 kg. hust 
kell beszolgáltatni. 

E hirrel kapcsolatban érte
sítem a város közönségét, hogy 
a hir minden alapot nélkülöz, 
légből kopott rosszindulatú ko
holmány. 

A magánháztartások ré
szére történő sertésvágások te
kintetében semmiféle változás 
nem történt és az eddigi gya
korlat szerint a levágási szán
dékot 2 nappal előbb a város 
1 . számú jegyelosztó hivatalá
nál kel! bejelenteni. A bejelen
tés a'apján kiküldött hatósági 
személyek megállapítják a ser
tés sulj-át és a vágatónak — a 
súlyra való tekintet nélkül — 
csupán 3 kg. gondosan kezelt 
zsirt kell a zsirgyűjtőnek be
szolgáltatni. 

Felkérem a város polgár
ságát, ilyen rémhirterjesztŐkqek 
ne üljön fel, mert az idejekorán 
levágott sertések a tulajdonosok 
zsirellátását veszélyeztetik csak. 
Tehát minden sertéstulajdonos, 
akinek a takarmánya meg van, 
igyekezzék a sertéseit lehetőleg 
legjobban kihizlalni , hogy ezzel 
az elkövetkező évben hatósági 
zsirellátásra ne szoruljon. 

A l a p y G á s p á r 
m. kír. kormányftftanácsos, 

polgármester. 

Szeretetért szeretetet 
adnak sebesültjeink. 

A sebesült honvédek rendeznek 
műsoros előadást. 

A komáromi 520. sz. hadi
kórház sebesültjei f. hó 29-én, 
vasárnap délután 4 órai kezdet
tel műsoros előadást rendeznek 
a gimnázium.dísztermében. Most 
ők hívják — mint mondják — 
hálából elsősorban azokat az 
egyesületeket, melyek idáig akár 
szórakoztató előadással, akár 
uzsonnával, vagy mással kedves
kedtek nekik. 

A műsoros előadásukat a 
sebesültek nagy gonddal készí
tik elő. A rendezőbizottság — élén 
a rendkívüli agilitásu Olofsson 
Piacid dr. bencés tanár, tábori 
lelkésszel és a népszerű „Pan
nikám" . szerzőjével, dr. Egyed 
Miklóssal, aki kórházunk sebe
sültje — országos nevű művésze
ket nyert meg előadókul. Ven
dégszereplőnek — mint titokban 
értesültünk — Gere Lolát és 
Laurisin Lajost is várják Buda
pestről. A műsoros délután te
hát — az előjelekből ítélve — 
kulluréletünk kiemelkedő ese
ménye lesz. 

A sebesültek szeretettel vár
nak mindenkit az előadásra, aki 
érdeklődik a honvédok kórházi 
sorsa iránt. Belépődíj nincs. 

Helyfoglalás érkezés sze
r int . 

Elsötétítés: es te 8 ó r a k o r ! 
Az elsötétítés időpontja november 20-án hétfőn megváltozott, 

A honvédelmi miiiszter rendelete értelmében folyó évi novem
ber 23ától kezdődően — további intézkedésig — a magánvilúgUás 
(lakóházak és egyéb épülitek), elsötétitését 20 órakor, a járművek 
elsötétitésél 23 órakor kell végrehajtani. Az elsötétítés hajnali $ 
óráig tart. 

Német művészek előadó estje Komáromban. 
A Német Akadémia és a 

Budapesti Német Tudományos 
Intézet támogatásával működő 
Komáromi Német Nyelvtanfo
lyamok november 23 án este a 
drezdai állami Operaház néhány 
művésze közreműködésével szó
rakoztató hangversenyt rendez
tek a Központi Szálloda nagy
termében. A komáromi közönség 
meleg érdeklődéssel fogadta a 
német vendégeket, akik magyar
országi kőrútjuk folyamán elsőnek 
Komáromot ejtették ulba. Elő
kelő és lelkes sokaság töltötte 
meg a szálloda impozáns és 
ízlésesen feldíszített termét, a 
mely Fiedler József lengyári 
igazgató bőkezűsége folytán tárt 
karokkal várta a német művé
szeket. 

A hangverseny műsorán 
bevezető tájékoztatót a szerepek- j 
ről, valamint a zene jelentőségé- | 
ről Czerny József, a leánygim
názium és kereskedelmi leány
középiskola igazgatója mondotta, 
inig a német művészek közül a 

karcsú és szellemes Ada Fischer 
asszony vezette be az egyes 
számokat aktuális ritmusok ke
retében. Operettek és operák 
könnyebb dallamaiban gyönyör
ködhettünk. Különösen Ludvíg 
Ernwld mély buffója aratott osz
tatlan sikert. Elfriede Weidlick 
koloraturája helyenkint magas 
művészetről tanúskodott, mig a 
l irai tenor buffo, Kari Wessely, 
indispoziciója ellenére, sokaknál 
tetszésre talált. Egyetemes cso
dálkozást váltott k i Gotl fr ied 
Lucke, a húszéves hangverseny
mester, aki nemcsak virtuozitás
sal kezeli a hegedűt, Paganini
hez hasonlítható diabolikus ha j 
lékonysággal, de utánérezni is 
tud, ahogy ezt egy tüzes magyar 
íémöju variációjában bebizonyí
totta. 

Sikerült est volt, amelyért 
a komáromi közönség hálás le
het á német művészeknek és 
Gedeon János tanárnak, az est 
fáradhatatlan megszervezőjének. 

Veszedelmes betörő-társaság tartja 
r é m ü l e t b e n vidékünket 

A dunaalmási „ V a d v i r á g - c s á r d a " tula jdonosát 
fesz i tővassa l ütötték l e . 

November hó 22-én, va
sárnap éjjel, az elsötétítés alatt 
veszedelmes társaság látogatta 
meg Szőny község pincesorát. 
A hivatlan vendégek vagy 15 
pincébe törtek be s élelmisze
rekkel megrakodna tűntek el. 
November 23 án éjjel Duna
almásonjártak, ahol előbb Harcsa 
János hegybíró pincéjébe hatol
tak be erőszakkal, majd éjfél 
előtt félórával gonosz szándék
kal telve a hires „Vadvirág 
csárdát" látogatták meg. 

Itt azonban póruljártak a 
betörők. Iván Pál, a közkedvelt 
csárda tulajdonosa felébredt s 
puskát rakadva megzavarta a 
hivatlan vendégeket. Az egyik 
veszedelmes betörőt a szalmaka
zal tövében fedezte fel, amint a 
padlásról lehozott lekvárait ren
dezgette. A meglepett betörő 
elmenekült. Hiába adotl le a de
rék „Pali bácsi" riasztó lövést, 
a fellármázott ház népe nem 
tudta elfogni az üldözöttet. Két 
másik betörőt a konyhában lepte 
meg a bátor háztulajdonos. 
Ezek éppen az éléskamráját akar
ták kiüríteni. Iván Pál le akarta 
szerelni őket, de mialatt az 
egyiket az éléskamrába beszo
rítani igyekezett, a másik hatal
mas feszitővassal háromszor ugy 
fejbevágta, hogy Iván Pál vérbe 
borulva eszméletlenül esett ösz-
sze. Ez alatt a két betörő is 
egérutat nyert, elmenekült. 

A felriadt család tagok se
gítségével nyerte vissza eszmé
letét Iván Pál és mivel orvos 
nem jött ki a helyszínen első

segélyt nyújtott volna, nagy 
vérvesztesége dacára is leván-
szorgott a községbe, hogy or 
vosi kezelésben részesüljön. D r . 
Antal Pál községi orvos nyúj
tott első segélyt, majd a men
tők a komáromi kórházba hoz
ták, ahol a súlyos sérültön még 
azon éjjel műtétet végzett dr . Ki
rály József kórházi igazgató
orvos. A műtét jól sikerült s a 
jó „Pali bácsi" bal vállán egy 
hatalmas ütéssel, bal koponya
csontján egy 6 és egy 3 cm.-es 
tátongó sebbel ma is bizonyo
san emlékszik a szörnyű éjjeli 
kalandjára. 

A betörők elmenekültek. A 
Vadvirág csárdába hagyták azon
ban azt a csomagot is, amit 
Szőnyben harácsoltak össze. Az 
otthagyott szatyor, hizóliba, kis 
fejsze stb. holmikban a nyomo
zás Dobi László Szőny községi 
biró tulajdonait ismerte fel, me
lyeket a pincéből loptak el. 

A csendőrség széleskörű 
nyomozást indított az ügyben. 
A gonosztevők kézrekeritése 
mindennap várható. 

Mint értesülünk, nov. 24-én 
éjjel Taton történtek hasonló 
betörések, ahol sült hust s más 
élelmet vittek el a tettesek. 

Lapzártakor kaptuk a h ir t , 
hogy Marcellházán két orosz 
fogoly szökevényt fogtak el. A 
gyanú ellenük erős, hogy a be
törőtársaság tagjai. Feltehető, 
hogy a sorozatos betörést szö
kött orosz foglyok követték el, 
akik menekülés közben igy élel
mezték magukat. 



Csapatzászló-avatás. 
A m. kir. „Török Ignác* 

I I . honvédutász-zászlóalj novem
ber 29-én, vasárnap d. e. 11 
érakor a monostori várerődben 
nagy ünnepségek között avatja 
f e l a művészi kivitelű remekbe 
készült selyemzászlaját, melyet 
Esztergom vármegye közönségé 
adományozott. 

A zászlóavató ünnepély 
sorrendje : 

1. A legmagasabb katonai 
£lől járó fogadása. 

2. Zászlóavató beszédet 
mond dr. tasnádi Beér Gyula 
Esztergom vármegye alispánja. 

3. A csapatzászló átvétele. 
4. Késmárki Frey Vilmosné 

zászlóanya szalagot tesz a zász
lóra. A zászlószalagok felkötése. 

5. Kürtszó. 
6. A zászló felavatása és 

•megáldása a róm. kat. és ref. 
tábonlelkészek által. 

7. Hiszekegy. 
8. Hivatalos zászlószegek 

beverése. 
9. A zászlóalj tisztelet

adása a csapatzászló előtt. 
10. A zászlóalj parancs

noka megköszöni a zászlót. 
11. Eskütétel. 
12. Himnusz. 
13. Parancskikérés. 
14. Díszmenet. 
A lélekemelő szép katonai 

ünnepségre Komárom polgári 
társadalma nagy érdeklődéssel 
tekint. 

Telepes egyezmény 
A hivatalos lap közli a 

magyar királyi kormány és a 
szlovák kormány között az 
egyes földbirtokpolitikai intéz
kedésekkel kapcsolatos fizetések 
tárgyában létesült megállapodás 
(úgynevezett telepes egyezmény) 
alapján megalakult magyar-szlo
vák vegyesbizottság Eljárási 
Szabályait. Az Eljárási Szabá
lyokat a szlovák kormány J s 
közzétette. 

Az eljárási Szabályok sze
r int azok a magyar állampolgá
r o k , akiknek földbirtokát a szlo
vák kormány igénybevette, elő
terjesztéssel fordulhatnak a ve
gyesbizottsághoz. Ezt az elő
terjesztést, ha a szlovák állami 
földhivatal már meghozott és 
kézbesített határozatáról van 
szó, november 24-től számított 
15 napon belül, a jövőben ho
zandó határozatai ellen pedig 
a határozat kézbesítésétől szá
mított 15 napon belül kell be
nyújtani a szlovák állami föld
hivatalnál Pozsonyban az Eljá
rási Szabályokban meghatáro
zott módon. 

Hasonló rendelkezéseket tar
talmaznak az Eljárási szabályok 
a szlovák állampolgároknak a 
magyar királyi földmivelésügyi 
minisztérium által igénybevett 
földbirtokára vonatkozólag is. 
Ez utóbbi esetben az előterjesz
tést a már emiitett határozatok 
elien a magyar királyi földmi
velésügyi minisztérium földbir-
tokpol i l ikai csoportjánál keli be
nyújtani. 

Az érdekeltek részére a 
vegyesbizottság titkári hivatalai, 
m t g pedig Budapesten a ma
gyar királyi földmivelésügyi mi-
niszíériumfökibirfokpoütikai cso
portjában (VI. , Andrássy-ut 4.), 
Pozsonyban pedig az állami 
földhivatalban nyújtanak felvi
lágosítást. 

Uj Kemárornmegycl Hirlap. 

Élettitok. 
Kfczcl hozzád, hatvan felé, 
Kopogtatok az Élet ajtaján, 
A zár nem nyílik, ajtó nem csikordul. 
A kopogásom nem hangos talán? 

Nem tor eléggé mélyről ÍOI a kérdés, 
Vagy tán válaszra nem is érdemes, 
Nem engedik a nagy Titok elé, 
K i kételyekre itt választ keres? 

Elég talán kimondani a szót, 
S mi egyszer kétely, hát az is maradjon, 
S nem ernyed-e az élet fonala, 
Ha kényszeríted, hogy választ is adjon? 

Élet, élet, te érthetlen talány, 
Hullámfodor a Lét sötét vizén, 
Mélyebb semhogy megértsd, csak arra jó 
Hogy részegülj a mámoros izén! 

_ J- C 

Első hó. A tavalyi szi
gorú, hosszú és kegyetlen tél 
után elég későn, a hét elején 
szelíden, alig észrevehetően szál-
lingani, hullani kezdtek az első 
hópelyhek. De n i - n i ! Féltek a 
csillogó pelyhek a zajgó világ 
kepét ugy hirtelen, vastag fehér 
lepellel betakarni, az idén bá
tortalanul telepedtek ie a ház
tetők ferde lapjára, alig észre
vehetően szálltak a csupasz fák 
száraz ágaira, csak híradás meg
tételére ere-zkedtek az autóbusz 
tetejére, a járókelők vállára — 
de a földet, a szánlatlnnul ma
radt határ végtelenségét már ér
demlegesen nem takarták be. A 
felhőkből rázott puha hópelyhek 
még nem akarnak vastag hóta-
karót borítani, mert tudják, hogy 
még sok munkát kell végez
nünk a kemény tél előtt a 
szántóföldeken, a vetést melen
gető hótakaróra majd később 
lesz szükség. 

Templommegáldás . Az 
újjáalakított Szent István temp
lomot szombaton nov. 28-án 
este 6 órakor litánia keretében 
áldja meg Surányi Ferenc c. 
apát, esperes-plébános. 

A roráték, vagyis hajnali 
szentmisék vasárnap n o v e m b e r 
29-én reggel 6 órakor kezdőd
nek és minden alkalommal a 
Szent István templomban lesz
nek. 

Az evangélikusok orszá
gos gyűlései. Az evang. egy
ház legfőbb kormányzószerve 
br. Radványszky Albert felsőházi 
alelnök és D.Kapi Béla püspök 
elnöklete mellett az elmúlt héten 
Budapesten tartotta gyűléseit és 
hozta meg az egyházi élet lelki 
és anyagi élete terén fontos ha
tározatait. Komáromból részt
vettek Júnossy Károly miniszteri 
tanácsos, m. kir . pénzügyigaz
gató, egyházfelügyelő, dr. vitéz 
Hunyady László vármegyei fő
jegyző és Fadgyas Aladár es
peres-lelkész. 

Ádventi vallásos ünnep
s é g e k . A Krisztus várás nagy 
időszakában, az ádventi időben 
a komáromi evang. egyházban 
dec. 13-án és 20-án kimagasló 
vendég előadók szereplésével 
nagyszabású vallásos ünnepsé
gek lesznek az egyház templo
mában. Mindkét alkalommal -d. 
u . 4 órakor. December 13-án 
előadást tart dr. Traeger Ernő 
miniszterelnökségi osztályfőnök, 
mig dec. 20-án dr. Reök Iván 
budapesti kórházi sebészfőorvos. 

Mindkét alkalommal értékes szá
mokkal bővül a műsor. Részle
tes műsort hozni fogunk, de 
már addig is ezúton hivjuk fel 
az egyház hiveinek és minden 
érdeklődőnek a figyelmét. — Az 
ádventi időben az egyház ima
házában minden szerdán este 5 
órakor, az egyház templomában 
pedig minden csütörtökön este 5 
órakor tartunk a nagv ünnepekre 
előkészítő lelki áhítatokat. 

K a t o n a i kitüntetés . A 
kormányzó Dicsérő Elismerésben 
részesítette a hadiszalag egyidejű 
adományozása mellett az ellen
ség előtt teljesíted kitűnő szol
gálataiért dr. Szabó Tivadar or
vos-hadnagyot, városunk orvos
társadalmának kitűnő tagját, va
lamint Falu Ferenc tábori lel
készt, a Kisbérről Horvátkimlére 
most áthelyezett rk. segédlel
készt. 

Halálozás. Neuwlrth M . 
Rafaelia nővér, az Isteni Meg
váltó Leányai Rend tagja, pár-
hétig tartó szenvedés után nov. 
21-én elhunyt. Vesebántalmaira 
a kassai kórházban keresett gyó
gyulást, de s/ivgyengesége nem 
birta ki a műtéti beavatkozást s 
Rendjének és családjának mély
séges fájdalmára fiatal életét k i 
oltotta a halál. Az elhunyt vá
rosunk szülöttje volt, szerzetbe 
lépése előtt tevékeny részt vett 
a társadalmi és hitbuzgalmi egye
sületek munkájában. Később, 
mint szerzetes-óvónő, a délko-
márómi zárdában működött 5 
éven keresztül. Kis fiuk és le
ányok egész sora emlékezik 
most könnyezve a jó Rafaella 
Nővérre, aki meleg szivének jó
ságát sugározta gyermekkoruk 
boldog napjai fölé. Az Ur Jézus, 
kinek kezébe áldozatul tette le 
életét, adjon jutalmnt és boldog
ságot : Neuwirfh Dezső, Neuwirth 
Gyula városi pénztári ellenőr 
nővérüket gyászolják az elköl
töződben. 

A Fe j é r -Komáromi evang. 
egyházmegye ér tekezle te . A 
Fejér-Komáromi evang. egyház
megye lelkészei és tanítói f. hó 
26-án, csütörtökön belmissziói 
értekezletre gyűltek össze. A 
tanácskozások főbbpontja : „A 
gyülekezetek adventja". E körül 
csoportosultak az előadások, 
melyeket Stark Margit tanítónő, 
Molnár Gyula, Szepessi Károly 
lelkészek tartottak. Biblia ma
gyarázatot és megnyitót tartott 
es a tanácskozást vezette Fad
gyas Aladár esperes. A megje
lentek az értekezlet előtt a ko
máromi evang. templomban az 
urvacsorájához járultak, amit 
Jakobi Róbert érsekújvári lel
kész szolgáltatott k i . 

Halálozás. Mély részvéttel 
vettük Farkas Lajosné sz. Székely 
Teréz f. hó 22-én, életének 73-ik 
évében történt elhunytát. Az ál-
dottszivü nagyasszonyt szerető 
férje Farkas Lajos, leánya Margit 
férj. Huszár Imre né, veje Huszár 
Imre p. ü. tanácsos, menye, test
vérei Székely Ágnes, Székely Já 
nos ny. államtitkár, Székely Anna, 
unokája Margit és kiterjedt elő
kelő rokonsága gyászolja. Te
metése f. hó 24-én ment végbe 
nagy részvét mellett. 

Szeretet esttel kötölte 
össze ez idén is a Szociális 
Missziótársulat Magyarországi 
Szent Erzsébet ünnepét. Beveze
tőül Surányi Ferenc apáf, espe
res-plébános mondott igen nagy 

gonddal összeállított, hatásosan 
előadott beszédet a tevékeny 
felebaráti szeretetről. Az est mű
soros részén a zárdaiskola nö
vendékei és a Leánykongregácié* 
tagjai 7 élőképben jeleneteket 
mutattak be szent Erzsébet éle
téből. Az egyes jelenetek között 
Kcmáromy Ferencné a tőle meg
szokott gyönyörű hangon ének
számokat adott elő művészi tö
kéletességgel. Sokan hoztak el 
az estre a szegények számára 
készített csomagokat és sokan 
is jöttek el a nagy gonddal elő
készített estre, de bizony sokan 
hiányoztak, akiknek pedig ott 
kellett volna lenni. 

Komáromi evang. egyház 
közgyűlése. A komáromi evang. 
egyházközség december hó 6-án 
délelőtt 11 órakor az egyház 
Széchenyi utcai kultúrtermében 
rendes közgyűlést tart. Tárgy: 
az egyházközség-1943. évi költ
ségvetésének letárgyalása és a 
folyó ügyek. A közgyűlésre az 
egyház minden fenntartó hivét 
ezúton is meghívja az elnökség. 

Tanár i szakértekezletek 
Komáromban. Dr. Csaplovics 
József kir tankerületi főigazgató 
a komáromi tankerület közép-, 
középfokú és szakiskolája ré
szére több napos szakértekez
letet tart. November 30-án igaz
gatói és tanulmányi felügyelői 
értekezlet lesz. Ehhez kapcso
lódik a középiskolai, gimná
ziumi, kereskedelmi, tanítókép
zői magyar szaktanárok érte
kezlete, melyet december 1-2-án 
tartanak. A polgári iskolák ma
gyar szaktanárai december 3-án 
jönnek össze tanulmányi tájé
kozódás céljából. Az értekez
letek a vármegyeház nagyter
mében lesznek, minden nap d . 
e. fél 9 órai kezdettel. 

Honvéd becsület . A Me-
gyercsi-utca és a Kossuth-tér 
sarkán nov. 20-án, pénteken d. 
e. fél 9 órakor egy honvéd egy 
barna disznóbőr aulaíáskát ta
lált, melyben 35 000 P készpénz 
volt apró címletekben. A be
csületes magyar katona azonnal 
a Jókai utcai őrszobára sietett, 
hogy a taláit pénzt a rendőrség
nek beszolgáltassa. A pénzt 
Rácz Ferenc fakereskedő vesz
tette el, aki a szerencsés vélet
len és a magyar becsületesség 
révén kellő igazolás után hiány 
nélkül visszakapta. 

A győregyházmegyei k a t . 
taní tóság nagygyűlése. A hat
száz tagot számláló győregyház
megyei katolikus tanítóság, vár
megyénk Duna jobbparti részé
nek érdekeltjei bevonásával Győ
rött tartotta évi rendes közgyű
lését. Viola Imre kanonok, fő-
tanfelügyelő megnyitója után 
Fazekas István tanítót válasz
tották meg az egyesület elnö
kének. Az uj elnök beköszön
tőjében megemlékezett az isten
tagadás ellen harcoló honvéd
ségről, melynek kiegészítője ide
haza az a tanítói kar, amelyre 
ugy nemzeti, mint vallási szem
pontból, hatványozott munka 
és óriási felelőség hárul. Miha-
lovics János soproni tanító a 
„Család és a nemzet" címen 
értékec előadást tartott. Az ülés 
végén báró Apor Vilmos püspök 
szólalt fel s méiyhatásu beszé
dében rámutatott a tanító nem
zetnevelés nagy és fonlos élet
hivatására. 
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4. oldal. 

A z ácsi zárdaiskola a 
honvédekér t . Az ácsi zárda
iskola növendékei honvédeink 
téli felruházása céljára az e l 
múlt vasárnap igen sikerült Szent 
Erzsébet ünnepséget rendeztek. 
Endrédy Zoltán h. plébános az
zal nyitotta meg az ünnepséget, 
hogy Szent Erzsébet szellemében 
a tevékeny szeretet mindig meg
találta a segités módját. Az ácsi 
zárdaiskolában áliandóan fo ly ik 
a munka. Amig kint fegyveresen 
védi hazáját a magyar honvéd, 
i t t peregnek a kötőtűk a gyengéd 
kezek között. Meleget, szeretetet, 
szépet szőnek, hogy tüzelőbb le
gyen a szürke takaró. Csodála
tos volt akisgyermekek megható 
játéka, amikor a „Kenyerek és 
rózsák" Szentjéről három felvo
násos színdarabot alakították. 
Igen helyesek voltak : Godó Ági, 
Schleider Ilonka, Fikner Mariska, 
Csere Erzsébet, Róka Gabi. Sza
valatok, jelenetek, táncok tették 
színessé a műsort. Külön értéke 
volt az esetnek, hogy a komá
romi bencés gimnázium regős 
cserkészei is felléptek öntudatos 
művészetükkel. Az ácsi kedves 
nővérek önzetlen munkássága 
előtt legnagyobb elismerés és 
hálánkat kell kifejeznünk, mert 
felejthetetlen estet szereztek és 
segítséget nyújtanak a fronton 
küzdő katonáinknak. 

Halálozás. Egy régi köz
tiszteletben álló újvárosi keres
kedő, Kellner József f. hó 24 én 
élete 77-ik évében elhunyt. A 
megboldogultat gyermekei: Olga, 
László, Magda, Klári, unokái 
Klári, Tibor , Judit, Péter, test
vérei gyászolják. Temetése f. 
hó 26-án ment végbe nagy rész
vét mellett. 

Honvédeinkért. Melkovics 
Mihály, a Turul filmszínház t u 
lajdonosa minden héten egy dé
lutánra vendégül látja sebesült 
honvédeinket egy előadásra. 
F. hó 26 án, csütörtökön Dankó 
Pista c. kiiünö magyar filmben 
gyönyörködtek honvédeink. Az 
előadás végén pedig szeretet
csomagot kaptak. A nemes cse
lekedet önmagát dicséri. 

Halálozás. Részvéttel vet
tük Jalsovszky Ödön életének 
61-ik évében bekövetkezett el
hunytát. Előbb jónevü hentes
mester volt, majd az elmúlt v i 
lágháború katonai szolgálata után 
Csonka-Komárom városgazdája 
lett, melyet bekövetkezett haláláig 
20 éven keresztül felettesei be
csülésével hűségesen látott el . 
Halálát özvegye Jalsovszky Ödön
né szül. Sohonyai Teréz, Ilonka 
és Kálmán gyermekei és rokon
sága gyászolják. Temetése, mely 
f. hó 22-én ment végbe, a vá
ros tisztviselői testületileg vet
tek részt. 

K o m á r o m b a helyezték a 
Cséve T e x t i l i p a r i és Ker . k f t . 
székhelyét . A Cséve Textilipari 
és kereskedelmi kft . legutóbb 
megtartott taggyűlésén módosí
totta a társasági szerződés 1 . 
§-át. A módosítás szerint a Kft. 
székhelyét és főtelepét Buda
pestről Komáromba helyezte át. 

N e m f i i i i k a h e l y i vona 
tokát . A háború okozta anyag-
és szénhiány miatt a MÁV. igaz 
gatósága a helyi vonatokat nem 
fütetheti. Ezért kéri m igazgató
ság az utazóközönséget, hogy 
utazásait a legszükségesebb mér
tékre korlátozza és ha feltétle
nül utaznia kell, akkor melegen 
öltözködjék. 

S P O R T . 
Nagyszerű hajrával , biztosan 

győzött a K A C . 

K A C - V . Unió 2:1 (2:0). 
Várpalota. Vezette : Mikóczi. 

A sorsolás az Uniónak ked
vez. A szél támogatásával ve
szélyes támadásokat vezetnek. A 
K A C védelem azonban mindent 
hárit. Radicsnak ugyancsak 
szüksége van tudásra, hogy ka
puját megtudja védeni. Lassan 
magára talál a csatársor is. T á 
madásaik egyre veszélyesebbek. 
A 21. percben mégis születik a 
vezetés. Jakab gyönyörű húzás
sal szökteti Rónaszékit, aki 10 
méterről védhetetlen gólt lő, 1:0. 
Ezután még jobban erősit a 
KAC. A 37. percben ismét gólt 
ér el a K A C . Rónaszéki beadása 
Pintérhez jut , aki egyből igazi 
„Pintér bombát" küld a Unió 
hálójába. 

Szünet után a helyi csa
pat kemény játékot kezd, ami
nek a 6-ik percben mégis lesz 
az eredménye. Keleti 18 méter
ről lő, Radics vetődik, a labda 
azonban irányt változtatva a 
hálóba esik. (2:1) Ezután már 
hiába támad a KAC, mert a 
partjelző, — aki egy volt Unió 
játékos — ügyel arra, hogy csa
tárai ne jussanak a kapu kö
zelébe. Mindent lesnek int. 

Jók voltak : Bognár, Ró
naszéki, Pintér, Jakab, illetve 
Bostai és Csiszár. 

C i k t a L E — K F C 5:2 (2:1) 
Vezette: Horváth. Gyenge iramú 
mérkőzés. Az amatőr I . oszt. 
bajnok csapat tetszés szerint 
lőtte a gólokat. A 10. percben 
Badics 1:0, a 18. percben Mé
száros egyenlít 1:1, a 30. perc
ben Csapó 2:1. Szünet után a 
12. percben 1 l-es Cikta ellen. 
Róth egyenlít 2:2, a 20. percben 
Csapó 3:2, a 27. percben 1 l-es
ből Csapó 4:2, 35. percben 
Sáhót sportszerűtlen viselkedé
séért kiállítja, a 40, percben 
Badics beállítja a végeredményt 
5:2. A KFC igen lanyha játékot 
mutatott, a gyors Cikta LE igazi 
jó futballt játszott. 

„A tudás diadala". 
A KAC—KFC mérkőzés 

eredményét egy „tárgyilagos" 
krit ika a fenti címen könyvelte el. 

De hol van a tudás ? 
Csak nem annál a capat-

nál, amelyik két héttel előbb 
— nem szerencsével — csodás 
játékával és tudásával szerzett 
nagyszerű győzelem után egy 
egészen gyenge nivóju barátsá
gos mérkőzésen csúfos veresé
get szenvedett a kerület első 
osztályába tartozó ellenfelétől. 
Ugyanakkor a másik csapat tö
retlen lelkesedéssel és szívós 
akarással, akadályt nem ismerve 
ma is rendületlenül tör az NB. 
III. bajnoksága felé. 

A tudás a KFC-nél meg 
van — mondja a tárgyilagos 
krit ika — s „balszerencsének" 
lehet betudni, hogy a győzelem 
nem lett sokkal nagyobb arányú. 

Tényleg a balszerencsének 
tudható be, hogy mégis a hálóba 
kötött ki a „tul szigorú" 11-es, 
mit a játékvezető akkor itélt 
meg, mikor a labda már a háló
ban volt. Lehet, hogy a KAC-ot 
a szerencse segítette, mikor Fo

nód gyenge labdáját Radics jól 
helyezkedve várta, de Kuthy 
lábáról irányt változtatva pattant 
a hálóba és az öngóllal nyerték 
a „balszerencsés" lilák a mér
kőzést? Vagy talán balszeren
csének tudható, hogy két eset
ben is a góllá érvényesített el
lenállhatatlan lefutások után a 
K F C - n e k kapurugást itélt a pár
tatlan játékvezető következetesen. 

A tárgyilagos kritikához 
még csak annyit, hogy kerestük 
azt a szerencsétlen fücsomót, 
amely az éles, félmagas labdát 
eltéritette eredeti irányából s igy 
védhetetlenné tett. Szerény t u 
domásunk szerint a KAC pá
lyán a 16-oson belül a kapu 
előtt nincs egyáltalán fűszál 
sem, nem pedig fücsomó. De 
lehet, hogy valamelyik lelkes 
K A C szurkoló a mérkőzés szü
netében odaültette azt az árva 
fücsomót, amely 'ehetővé tette 
a „szerencsés" csapat egyenlí
tését. De az is lehet, hogy Pin
tér tudott a fücsomóről s a 
„kapu előtti kavarodásban" pont 
rárugta a labdát, hogy ezáltal 
tegye védhetetlenné. Lehet, de 
nem tudjuk. 

így született meg az N B 
I I I . listavezetöjéneK első ve
resége, amely azonban még 
nem befejezett tény, mert a mér
kőzés óvás alatt áll. A K A C 
ugyanis ismeri a labdarugó jog
szabályokat s ezt elvárja a 
„tudás diadalát" hangoztató el
lenfeleitől is. A jogszabályok 
nem tudása a következmények 
alól senkit sem mentesít. 

1 mérkőzésen jelen volt 
pártatlan szemlélő, régi 

játékos. 

N B I I I . bajnoki mérkő
zés . Vasárnap, nov. 29-én 2 
órai kezdettel a Váci SE csa
pata vendégszerepel a K A C k o 
ma i om ujvárosi pályáján. 

Ökölvívás. A Komáromi 
LE folyó hó 29-én d. e. 10 
órakor a Jókai Mozgószinházban 
rendezi a T S C — K L E bajnoki 
ökölvívó mérkőzését. Egyidejű
leg Győr, Érsekújvár, Magyar
óvár, Székesfehérvár legjobb 
levente versenyzői is összemérik 
erejüket a levente-válogatott cí
mért. 

Budapesti nagyvállalat 

kereskedelmi ügynökséget 
keres, aki Komárom, Győr és Mosón, 
Pozsony és Nyilra-Pozsony varmegyék
ben a kijelölt fűszer stb. kereskedőkkel 
összeküttelésben van és azokat (kisebb 
helységekben is) rendszeresen látogatja. 
Jó mellékkereset, könnyű akvizíció, he
tenkénti kifizetéssel. Ajánlatot pontos 
körzetmeghatározással „Szorgalmas 20" 
jeligére Balogh hirdetőbe Bndapest.V., 

Szent István körút 9. kérjük. 

H á z h e l y e k 
az uj kat. templom körül 
előnyös fizetési feltételek 
mellett jutányos áron 

Érdeklődni lehet 
a Komáromi Első Takarékpénztár Rt-nál 
Komárom, Szent htván utca 39. szám. 

1942. november 28. 

Komárom vármegye Közigazgatási 
Bizottsága. 

3145] 1942. kb. szám. 

T á r g y : dr Porzsolt A l a -
d á m é és társai szö-
nyi ingatlanainak 
kisajátítása a m. kir. 
Kincstár javára. 

Határozat. 
A m. kir. Honvédelmi Miniszter 

ur a 32.042. eln. 14.-1942. és a 38.616. 
eln. 14.—1942. számok aiatt kelt ren
deleteivel a m. kir. Kincstár javára dr. 
Porzsolt Aladárné szül. LőwingerMar-
git és társai egyes szönyi 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 i l -
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 kis 
termét jelöljük meg. 

A kiküldött bizottság hatáskö
rébe tartozik: határozni mindazon igé
nyek és észrevételek 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 á t 
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 k ö 
zül csak egyiknek, dr. Stern (Jávor) 
Pálnénak, „Zsolna, Kralovszka-u. 19. 
sz . " szám alatti cime ismeretes, míg a 
többi ugyancsak külföldön, ismeretlen 
cim alatt tartózkodik, — a kisajátítási 
szenvedők meghatalmazottja, dr. Gre -
csák Richárd, budapesi ügyvéd (V., 
Nádor-u. 21. sz.) , az ingatlanok keze
lő je : Pruzsinszky Antal, uradalmi i n 
téző, végül az Országos Földhitelin
tézet, mint amely javára az átengedési 
kötelezettség be van kebelezve. 

Az értesítésnek tartalmaznia kel! 
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. 

Keresek Komárom bármely r é 
szén azonnali beköltözésre egy, 

kimondottan nagy 

bútorozatlan szobát 
Értesítéseket a kiadóhivatalba 

kérek. 

Komárom déii részében a Kun 
Miklós utca ts az U r i utca kö

zötti uj utca nyitásával 
h á r o m részre osztott 
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terjedelmű házhely rész eladó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső, 


