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Megjelenik minden szombaton. 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
Komárom, Mussolini-ut 23. Telefon 4Q1. 

Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. PATHO OYULA-H 

A s z e r e t e t ünnepén. 
Irta : Surányi Ferenc c. apát, esperes-plébános. 

A decemberi hajnalok 
ködén át már nem kopogtat 
be minden ablakon az ad
venti harangszó. Kialudtak 
a hajnali misék gyertyáinak 
lángjai, mert eljött a nappal, 
az örök Világosság. És mi 
fázós lelkű, bajos élettel ve
rekedő emberek megfürdet
jük magunkat a mindent 
megbocsájtó, szeretetre he
vítő aranyos napfényben. 
Ma jók vagyunk, ma sze-
szeretetre, meleg simoga-
tásra, halk, csöndes be
szédre vágyunk, ma örü
lünk. Ma a sötét és vér-
csikokkal torzított égen ke
ressük a csillagot, melynek 
fényében ezüstösen csillan 
meg lábunk előtt a rög. Fá
radtak, meggyötöitek, sötét
től, nagy robbanásoktól fé
lők és csüggedők, ma oda-
állunk a verőfénybe, bele-
állitjuk szivünket Krisztus 
országának napsugarába: a 
szeretetbe ! Kincsek után ku
tatunk a lelkünkben, mert 
adakozni akarunk, mint a 

^pásztorok, mint a három 
királyok. 

Ugyan mit ajándékoz
zunk egymásnak? Azokon 
a leegyszerűsített ajándéko
kon, vagy szükséges és 
hasznos holmikon, amiket a 
háborús korlátozás még meg
hagyott, mit adhatunk, mint 
karácsonyi ajándékot egy
másnak? Az a nagy vihar, 
mely most olyan vadul, ke
servesen rázza mindnyájunk 
élete fáját, rábir mindnyá

junkat arra, hogy necsak 
pénztárcánkból, zsebünkből, 
hanem a s z i v ü n k b ő l is 
adjunk ajándékot egymás
nak. Ajándékozzuk meg egy
mást először is: szeretettel ! 
A sok törtetés és könyör-
telenség után, ideje volna 
már, hogy a magyar a ma
gyart egy kis szivvel is meg
ajándékozza ! Ha a hivatalos 
akták betűsorai kózé, az üz
letek lebonyolításába, mun
kaadók és munkások viszo
nyába, a munka és bér har
cába belecsurranna már egy 
kevés magyar szív is ! Az a 
sziv, melyik megtudja érteni 
mások állapotát, mások kiet
len életét, szomorú hely
zetét, az a sziv, mely a ba
jokra és félreértésekre azon
nal megoldást keres, de 
nem old meg semmit kö-
nyörtelenséggel és eltaszít
tassál. Mennyi gond, meny
nyi szenvedés kerülte volna 
el a múltban is házunk 
tájékát, ha ráeszmélünk az 
e g y magyar sors nagy kö
telességeire ! Hány derékba 
tört életett lehetet volna meg
menteni, ha előbb tárjuk ki 
szivünket a §sodákat tevő 
szeretet előtt! 

Azután ajándékozzuk 
meg egymást több m e g 
é r t é s s e l ! A megértés, 
amire ma szükség van, nem 
a tehetségek kerékbetörése, 
nem a kiválóak háttérbe 
szorítása s nem a harcos 
temperamentumok rabszol-
gasitása ! A nemzeti megér

tés azt jelentse, hogy a 
nemzet nagy hivatásában, 
óriási feladataink megoldá
sában e g y e k vagyunk és 
azt szolgáljuk a magunk 
módján, de mások módjai
nak megkisebbitése vagy 
meggyanusitása nélkül. 

Kétezer év előtt ezen 
az éjszakén megszületett az 
a Gyermek, akinek szivéből 
először ömlött ki e megér
tő szeretet a kisértőtől meg
csúfolt világra. Egy sziv 
dobbant meg a betlehemi 
istáílo jászolának alomszal
máján, mely mindent el tud 
felejteni és mindent meg-
bocsájtani örök szeretettel! 

Egy szívből csurrant ki a 
szeretetnek az a melege, 
mely leolvasztja a lelkekről 
a közöny jégpalástját. 

Ma újra halálos bor
zongás es titkos Messiás
vár ás van a világban. Ma 
újra kigyúlt fantáziával jelek 
és üstökösök után kutat az 
egész emberiség. Pedig nem 
adatik más jel és ujabb jel 
sem a Megváltáshoz, mint a 
betlehemi Kisded, aki a bet
lehemi csillag fényébe állí
totta be az uj embertípust, 
ki örök Karácsonyt tud adni 
a világnak és ez az, aki 
szivében hordja a megértést 
és a szeretetet! 

Komárom vármegye téli rendes 
közgyűlése. 

December 18-án tartotta 
téli rendes közgyűlését Komá
rom vármegye törvényhatósága. 
Lapzárta miatt az elmúlt heti 
lapszámunkban mi csak a köz
gyűlésen lefolyt felsőházi tag
választásról emlékeztünk meg, 
igy részletes tudósítást a köz
gyűlésről csak most adunk. 

Vitéz Nagy Nándor elnöklő 
főispán napirend elótt bejelen
tette, hogy dr. Varjas Mihály és 
Pásztó János törvh. bizottsági 
tagok helyébe a belügyminiszter 
dr. Szijj Ferenc komáromi, dr. 
Richter László somorjai lakoso
kat nevezte ki , a bizottsági tag
ságáról lemondott Bogácsi Béla 
és az elhunyt Noll Miklós he
lyébe a soron következő Leskó 
Béla felsőgallai és Lupták Béla 
komáromi lakosokat hivta be a 
törvényhatósági bizottságba. 

Mély megilletődéssel és 
kegyelettel emlékezett meg a fő
ispán Jánossy Károly miniszteri 
tanácsos, kir. pénzügyigazgató, 

törvényhatósági bizottsági tagnak 
váratlan elhalálozásáról. Benne 
a vármegye — mondotta őszinte 
részvéttel — a lelkiismeretesség a 
kötelességteljesítés, a nemes em
berbaráti érzés ritka példaképét, 
a kitűnő hivatalfőnököt, az igazi 
barátot, a megértő jóságos lelkű 
élharcos magyart vesztette. Em
lékének a közgyűlés felállással 
áldozott. 

Jelentette továbbá, hogy 
Szász Lajos közellátásügyi mi
niszter leiratban közölte a vár
megyével miniszterré történt k i 
nevezését s ez alkalommal azt 
kérte leiratában a törvényható
ságtól, hogy a nehéz hivatásá
ban őt támogassák. A közgyűlés 
a miniszteri leiratot tudomásul 
vette, kimondotta, hogy üdvözli 
az uj minisztert, támogatásáról 
biztosítja. 

Nem lehet eléggé hangsú
lyozni — mondotta elnöki meg
nyitójában a főispán — ma élet
halál harcot vivunk. Ezt a há-

I Megbízható minőségű árut 
árusítunk 

következetesen e g y s é g e s 
áron 

| V á s á r o l j u n k 

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

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk ! 

mi.. i iu j . . J x , xo i , i^faUJ ina 



Lőwy bútoráruház Győr 
Gr. Tisza István-tér 5. 

borút pedig csak ugy nyerhetjük 
meg, ha nemcsak az eiső vonal, 
a külső front minden egyes ka
tonája, hanem a második vonal, 
a belső front minden egyes tagja 
át lesz hatva a győzni akarástól. 
Ebben a háborúban kockán fo
rog becsületünk, jövőnk, életünk, 
mindenünk, a nagy cél érdeké
ben tehát minden áldozatot meg 
kell hozni. Többet kell dolgoz
nunk, mikor a köz javáról van 
szó, nem beszélhetünk egyéni 
igényről, szükségletről. El kell 
tűnni az önzésnek. A közössé
gért fegyelmezetten, lemondás
ban kell élni. Örömmel látta a 
vármegye a gazdaközönségsége 
nagy áldozatkészségét a gabona -
beszoigáliatás alkalmával, most 
a közgyűlésből is hálás köszö
netet mond gazduközönségünk-
nek a nagy magyar cél érdeké
ben hozott megkívánt áldozatért. 
Remcii, hogy az ő példájuk buz-
ditólag hat s kereskedőink, ipa
rosaink és munkásaink is meg
hozzák a magunk áldozatát. 

A tárgysorozat letárgyalá-
sára kerülvén a sor, a közgyű
lés tudomásul vette a legutóbbi 
közgyűlés óta eltelt két hónapra 
vonatkozó alispáni jelentést, va
lamint a számonkérő szék ülé
séről felvett jegyzőkönyvet. Az 
alispáni jelentéshez csupán vitéz 
Bartal Iván ny. főispán szólt 
hozzá. Mivel azonban ő nem a 
tárgyhoz, hanem a felsőházi 
tagválasztással kapcsolatban k í 
vánta észrevételeit megtenni, fő
ispánunk figyelmeztetésére el 
állt a szótól. 

Vitéz Hunyady László vm-i 
főjegyző ismertette a felsőházi 
tagválasztásra vonatkozó belügy
miniszteri leíratott, mire a k ö z 
gyűlés elrendelte a választást. A 
közgyűlés, — mint jelentettük 
— rendes tagnak Lóké Károly 
szomódi ref. esperes-lelkészt 
125, Ghyczhy Elemér kis<gmándi 
földbirtokost 101 szavazattal, 
póttagoknak vitéz Ordódy István 
bagotai és Darányi György őrs-
ujfalui földbirtokosokat 124-124 
szavazattal választotta meg. Több 
szavazatot kaptak még : rendes 
tagok választásánál: vitéz Bartal 
Iván kiskarcsai r ö i d b i r t o K o s 71, 
Pyber Béla ny. alezredes Tata 
48 szavazatot, a póttagság vá
lasztásnál Kathona József 31, 
Turek Géza komáromi kereskedő 
27 szavazatot, mint a Magyar 
Megújhodás Párt jelöltjei. 

Hasonló szellemű felirattal 
támogatni rendeli a közgyűlés 
Békés vármegyének a hatósági 
bábák fizetésének, Ung várme
gyének a Budapestre felrendelt 
köztisztviselők napidijának fel
emelése iránti felterjesztését. 

Elfogadta a közgyűlés a 
közúti alap 1943. évi kölségve-
tését. A 3.455.055-— pengő k i 
adásának fedezésére az útadót 
24 százalékra, a közmunka vál

ság járulékot a kézitmmkaerőuéi 
3*50 P-ről 6 P-re, az igásmunka
erőnél 10 P-rői 14 P-re emelte. 

A vármegye a gyámpénztár 
Készpénzét 4 százalékos kama
tozás mellett a Komáromi Első 
Takarékpénztárnál, a Járási Hi
telszövetkezetnél, az önsegélyző 
(Népbank) Egyesületnél, a Bars-
megyei Népbank Komáromi Fiók
jánál, a Tatai Takarékpénztárnál, 
a Tatai Közgazdasági és Ipar
banknál, a Csallóköz-Dunaszer
dahelyi Hitelintézetnél és a So-
morjai Takarékpénztárnál ren
deli gyümölcsözőleg elhelyezni. 

A levéltár és a kisegitö 
hivatalok megfelelő elhelyezése 
céljából felhatalmazást adott a 
közgyűlés az alispánnak, hogy 
épületvétel v;igy bérlet utján a 
szükségletről gondoskodjék. A 
közúti személyzet r̂ : zire ka-
rácsonyisegéiyt állapított meg a 
közgyűlés. Tisztviselőknek törzs
fizetés és családipótiék másfél-
havi, a többi havidijasoknak 
részben egy havi, részben fél
havi törzsfizetés és családipót
lék összeget, az úttörőknek és 
napszámosoknak személyenként 
30 pengőt és család tagonként 
20 pengőt rendelt kifizetni. 

A vármegyei bérház tiszti 
középlakás építésével akiirt ver-
senytárgyaláss alapján a köz
gyűlés 701.000 P-ős ajánlatának 
elfogadásával megbízta Inotai 
Miksa budapesti építészmérnö
köt, Németh Béla budapesti cég 
732.000 P-ős ajánlatával szem 
ben. A 800000 P. építési költ
ség kiegészítésül 100.000 P-t 
állit be a jövő évi költségve
tésbe, miután a vállalkozási ösz-
s z e g b e n nem s z e r e p e l a v í z v e 
zeték, központi fűtés, villanyvi
lágítás költségei, továbbá a telek 
vételára. 

Végül megalakította a köz
gyűlés az állattenyésztési bizott
ságot, melybe dr. Szőke Lajos, 
Mihály Endre, Bartal Iván és 
Trugli János th. bizottsági ta
gokat választották. 

Az elnöklő főispán boldog 
karácsonyi ünnepeket és boldog 
újévet kívánva a bizottsági ta
goknak és a vármegye közönsé
gének, a közgyűlést bezárta. 

A szeretet karácsonya. 
Ajándék jut a sebesülteknek, a 
harctéren küzdök hozzátartozói
nak, a katonáknak, a hadiözve
gyeknek, a hadiárváknak, a sok
gyermekes szegény családoknak. 

A karácsonyi tüzek a szent 
tstén minden szívben fellángol
nak. A szeretetnek melegét kü
lönösen sóvárogjuk ma, amikor 
a gyűlölet borzasztó rombolását 
itt látjuk körülöttünk, amikor a 
háború szenvedései, a közös 
veszély, a közös gond közeiebb 
hozza egymáshoz az embereket. 

A szeretetnek, az egymásért 
élésnek, a nemes jótékonyság
nak mindent legyőző erejével 
készül Komárom társadalma 
karácsony szent ünnepének meg
ünneplésére. Osztály és vallás-
külömbség nélkül mindenütt 
megdobbantak a szivek, adako
zásra mozdultak a kezek s az 
összegyűlt fillérekből, szeretet
adományokból Krisztus paran
csolatára a felebaráti szeretet 
melegét vitték a hadikórházakba, 

a kaszárnyákba, a harcterekre, 
hadiözvegyek, hadiárvák, had-
bavonultalc családjai otthonába, 
megbéküléstés megértést az élet 
ezer gondjaival küzdő emberek 
szivébe. 

A honvéd sebesültek ré
szére dec. 24-en d. u. 3 órakor 
ünnepélyt tartanak a hadikór
házakban. Az ünnepélyen oszt
ják ki a szeretetcsomagokat, 
melyeket Alapy Gáspárné és 
vitéz Nagy Nándorné vezetésé
vel a nőegyesületek tagjai gyűj
töttek össze és csomagoltak be. 
Minden sebesült kapSorg Jenőné 
adományozásából egy cigaretta
tárcát, továbbá fejenkint 20 ci
garettát, levélpapírt, gyufát, 
noteszt, almát, süteményt. Na
gyon ízléses a csomagok külső 
alakja is. A szeretetcsomagokra 
a bencésgimnázium tanulói egy 
karácsonyfát festettek. 

A hadbavonultak hozzá
tartozói, körülbeiül 600-an, pol
gármesterünk intézkedésére fe
jenkint 50—75 dekagramm zsir-
szalonnát s ennek megfelelő 
arányban hust kaptak. Ezenkívül 
a komáromi nőegyesületek a 
vármegye és város társadalmá
nak jóvoltából minden gyermek
kel biró hadbavonuit hozzátar
tozója sütemény-szeretet cso
magot osztott. A négynél több 
gyermekkel biró családokat vitéz 
Nagy Nándor főispárunk felesége 
külön édesség-csomaggal aján
dékozta meg. 

A hadiözvegyek pénzse
gélyben, a hadiárvák kaiácsonyi 
szeretetcsomagban részesültek. 

Az ellátatlan rászorultak és 
családtagjai vallásfelekezetük ke
b e l é b e n működő Karitász-moz
galom, a jótékony egyesületek 
karácsonyi akciója és a városi 
szociális ügyosztálya révén ré
szesültek karácsonyi szeretet-
íulományban. 

Nem feledkeztek meg a 
jóíékonykodók a Komárom nyu
galmát őrködő légvédeimi üteg-
í.ilások legénységéről sem. A hat 
ütegállásba két-két hölgy vitte el 
Komárom társadalmának szere
tetét és figyelmét. Minden ott 
szolgálatot teljesítő honvéd ka
pott egy-egy szeretetcsomagot. 

Az. ezeF sebből vérző ma
gyar nemzet imádsága száll a 
szent este n magasság Urához, 
hogy a karácsonyi ajándékozás 
melege kovácsolja össze a lel
k e k e t , hogy megtaláljuk sors-
kérdéseink útvesztőjében a bé
kesség, a megértés és a szerető 
életnek egyedül kivezető útját. 

Komoly értéket 
képviselt a tanítók 

énekkari hangversenye. 
A Vármegyei Dalosbizott

ság rendezésében december 
19-én, szombaton délután a 
vármegyeháza nagyterme komoly 
értéket jelentő nivós hangver
seny helyszíne lett. A vármegye 
tanítóságából toborzott alkalmi 
énekkar Péter József fővárosi 
karnagy vezénylésével mutatko
zott be Komárom közönségének 
meglepő nagy sikerrel. Sajnos a 
megjelentek kis száma elszomo
rító képet engedett sejtetni Ko
márom kulturéletéről, de akik 
megjelentek, megelégedettek let
tek, mert a hangverseny tanul

ságos, magas nivóju volt, szép 
kórus-ének ritka művészi élveze
tet nyújtott. 

Wiesenbacher József vár
megyei népművelési titkár, a 
Dalosbizottság igazgatója mon
dott bevezetőt, ismertettea terv
bevett hangversenysorozat cél
kitűzéseit. 

Péter József karnagy a 
műsorszámok közben közvetlen 
előadó készségével adott tájé
koztatót a klasszikus polifona-
irodalmunk fejlődéséről, a kó
rusnak gazdag és sokrétű tago-
zottságáról. Majd biztos és mű
vészi vezénylése mellett vegyes
karával a gregorián és a kánoa 
melódiák ritmikus vezetésének 
szépségeit érzékeltette. 

A tanítói vegyeskar kiváló 
együttesnek bizonyult. Alig né
hány órás összpróba után meglepő 
szép eredménnyel szerepelt a 
hangversenyen. Különösen nagy 
hatást ért el a Salve Regina, 
Pauer natus gregorián ének, 
Josquin des Prés: Tengernek 
fények csillaga és Dowland: 
Könyörögjek-e kifogástalan elő
adása. A karvezető és az ének
kar művészi felkészültségét a 
többi műsorszámok is igazolták, 

A legnagyobb elismeréssel 
adózunk a kiváló karvezetőnek, 
Péter Józsefnek és a tanítók 
vegyeskarának a hangversenyen 
való kitűnő közreműködésért, 
hálás köszönetet Reviczky István 
alispán, dalosbizottsági elnök és 
Wiesenbacher József népm. t it
kár, dalosbizottsági igazgatónak, 
akiknek agilis, céltudatos mun
kájával részesülhettünk a nem 
mindennapi énekművészeti élve
zetben. Reméljük, hogy a z első 
hangverseny nagy erkölcsi si
kere a közönségünk körében is 
nagyobb érdeklődést fog kelteni 
a tervbevett hangversenysorozat 
többi előadásai iránt. 

Kellemes és boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánunk ! 

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

Telefon 470. 11. 

December 25-től karácsonytól 
december 29-ig keddig. 

Az ünnepnapokon és vasárnapon 
Vs2, V 24, V 2 6 és Va8 órakor 

hétköznapon csak V*6 és Vi8-kor 
A legújabb aranyos magyar film 

Pista tekintetes úr 
Ufa híradó. 

A vasár- és ünnepnapi fét 2 órai és a 
szombat iél 4 órai előadás olcsó 

helyárakkal. 

December 31-én, szilveszterkor 
V»7 és Y«9 órakor. 

1943. jan. l-étöl.jan. 4-ig, hétfőig. 
Újévkor és vasárnap Va2, V»4, 
V 3 6 és V 2 8 órakor, szombaton 
V Í 4 , V»6, és V«8 — hétfőn 

'fa 6 és ' j 2 8 órakor 
Elragadó humorú magyar vígjáték 
Egér a palotában 

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

kezdése előtt 1 órával. 



S z í n h á z . 
Vertes Károly színtársulata 

egy hete működik komaromban 
s elmondhatjuk, hagy nagy 
igyekezettel mindent megtesz a 
komáromi közönség igényeinek 
kielégítésére. A szinházlátogn-
tottság azonban nem az, melyet 
joggal el lehetne várni Komá
romtól. Különösen hétköznapo
kon tűnik fel a közönség rész
vétlensége, amikor félig üres 
ház előtt gördül szét a függöny. 
Sokakat nem láttunk még a szín
házban, akikre számítani lehetne. 

Szombaton, vasárnap II 
niczkv L., Szerdahelyi J., és 
Ulányi J. kedves dallamu, v i 
dám szövegű operettje, a „Rabló-
kisasszony" c. (Csipkeálarc) ment 
megérdemelten telt házban. Vér
tes Nelly minden jelenetében és 
Korándy Dénessel bejutatott 
ének és táncszámaival aratott 
nagy sikert. Milotai Gizi külö
nösen apacs táncával ragadta 
magával a közönséget. A beteg
ségéből felgyógyult Burányi 
László táncos-komikus hatáso
san mutatkozott be, humoros be
mondásaival meghódította a kö
zönséget, Somló Manci finom 
előkelő volt az anya szerepében. 

Hétfőn Molieri Fösvény c. 
vígjátékában Vértes Károly szín
igazgató remekelt. Sárosi Magda, 
Somló Manci, Vértes Klári, Ko-
rándi Dénes, Borbély Géza, Ná-
day Pál együttesben Vértes Ká
rolynak sikerült a d.irab mindea 
szépségét érzékeltetni. Kár, hogy 
nem volt telt ház. 

Kedden „Ez a szív nem el
adó" mulattató daljátékot adták 
közkívánatra másodszor olcsó 
filléres helyárakkal. Nem nagy 
közönség jött így sem össze, 
pedig a jó előadás megérde
melte volna. 

Szerdán délután „Honvéd 
díszelőadás" keretében a „Becs-
kereki menyecske" énekes-táncos 
operettet mutatta be a jó együt
tes Vértes Nelly—Korándy Dé
nes és Milotay Gizi—Burányi 
László főszereplőkkel. A sebe
sültek javára rendezett jótékony-
célu előadás kitűnő szórakozást 
nyújtott. — Este filléres előa
dásban az „Aranypárta" ragyogó 
daljátékot ismételték, meg ere
deti szereposztásban. 

Heti műsor: 
Dec. 24-én, csütörtökön 

<i. u. 3 órakor Az esküvődön én 
is ott leszek operett sláger. 

25- én, Karácsony első ün
nepén d. u. fél 4 és este 7 óra
kor Boronkay leányok operett 3 
felvonásban. 

26- án, Karácsony második 
ünnepén d. u. fél 4 és este 7 
ótakor Valahol Oroszországban 
nagy operett 3 felv. 

27- én, vasárnap d. u. fél 4 
és 7 órakor Aranysárga falevél 
újdonság 3 felv. 

28- án, hétfőn este 7 órakor 
Tűzvész. 

29- én, kedden filléres elő
adás Férjemuram a tilosban ope
rett 3 felv. 

30- án, szerdán premier 
sláger Zsuzsika muzsika operett 
3 felv. 

31- én, Szilveszterkor nagy 
hangulatos Művész-est. 

A cselekvő szeretet 
ragyogó példája. 

Karácsonyi adakozás 
a sebesültekért. 

Az örök szeretet eljövete
lére való várakozás áhítatának 
időszakában példaadó módon 
gondolt a mi hős honvédeinkre 
Rössler Endréné, a Darányi ura
dalom főintézőjének felesége 
és a gazdaságban alkalmazott 
cselédség 28 asszonya. 

A puszta csendjében a 
nagy magyar úrasszony maga 
mellett tartja a munkában ve
rejtékező egyszerű asszonytest
véreit és sokszor meghányjaveti 
velük a családok ügyes-bajos 
dolgait, a haza sorsát. Ilyenkor 
mindig szeretettel telt gondo
latok szállnak a bolsevista had
járatban küzdő honvédekre, a 
lövészárok, aknamező, vérziva
taraiban szenvedő véreink felé. 
A együttérzés aztán cselekvő 
szeretétre ösztökéli az áldozat
készséggel teit magyar asszonyo
kat, így vállalkoztak arra, hogy 
a sebesültek karácsonyi szeretet-
csomagjaikba süteményt adja-
na k. A szegény asszonyok 
nem beszéltek, hanem cseleked
tek. Talán a ing rántottlevesből 
kispórolták a zsírt, a napi ke
nyéradagból megtakarítottak egy 
kis karéjt, és most nern latol
gattak, hanem szívvel-lélekkel 
munkába álltak s elkészítették 
szeretetcsomagjaikat. 

Az adományozó asszonyok 
az alábbiak voltak : Bines Jó-
zsefné, Biró Józsefné, Czuczor 
Veroka, Fiala Jánosné, Forró 
Jánosné, Forró Juliska, Kollár 
Károlyné, Lencse Istvánné, özv. 
Melse Lajosné, özv. Molnár Gyu-
láné, Nagy Andrásné, Nagy Er-
nőné, Nagy Lászlóné, Németh 
Károlyné, Ott Mihályné, Perényi 
Imréné, Pifkó Józsefné, Rózsa 
Imréné, Sándor Józsefné, Schekk 
Gyuláné, Schlet Istvánné, Szabó 
Józsefné, Szitás Ferencné, Ta
kács Józsefné, Tóth Lajosné, 
Viczena Mihályné, Vincze Ele
mérné, Zahár Mihályné. Négy 
hatalmas doboz finom süte
ményt és 50 kisebb üveg finom 
pálinkát adtak a komáromi se
besültek karácsonyára. 

A pusztai magyar asszo
nyok példát mutattak a cselekvő 
szeretet gyakorlására. Adomá
nyozásuk értékét meghatvá
nyozza, hogy nem a milliókból 
áldozták, hanem a semmibői, A 
magyarok Istene áldja meg őket 
és vezetőjüket: Rössler Endrénét! 
A testvéri szeretetből táplálkozó 
magyar összefogás örök tüze 
hasonló nemes cselekedetekkel 
gazdagodjon és lobogjon azzal 
a tiszta fénnyel, mely egy uj, 
egy szebb, egy jobb, egy becsű 
letesebb világbavezető utat vilá
git meg. 

Meghosszabbították az 
idei szabadjegyek érvényét. 
AZ állavasutak igazgatósága 
közli, hogy az 1942. évre kiadott 
összes névre és felmutatóra szóló 
éves és időleges szabadjegyek 
érvénytartamát 1943. évi február 
hó 5-ének 24. órájáig bezárólag 
meghosszabbította. 

Üzenet a frontról. 
91311 o h , ; ; . • . : •• 

Király József országgyűlési 
képviselő, csicsói esperes-plé
bános, mint a Magyar Vörös
kereszt Országos Központjának 
vármegyei megbízottja legutóbb 
látogatást tett a keleti fronton 
küzdő honvédeknél s a Magyar 
Élet Pártjának ajándékaként 
kegytárgyakat vitt a messze orosz 
földön szenvedő drága magyar 
véreinknek. 

Útjáról visszatérve a MÉP 
képviselőházi tagok ez évi 
ufolsó értekezletén beszámolt ta
pasztalatairól. Mondotta, hogy 
honvédéink a legnagyobb kö
szönettel és hátával fogadták a 
vitt adományokat. Igen jó han
gulatot és bizalmat talált hon-
védeinknél, akiket eitöli a győ
zelem akarata és az a tudat hat 
át, hogyha áldozatok árán is, 
de kivívják a magyar győzelmet. 
Megtanulta körükben, hogy van 
magyar egység s a veszély, a 
gond, a küzdelem mindig erő
sebbé fejleszti azt. Mint papnak, 
alkalma voit a legbensőségeseb-
ben beszélgetni honvédeinkkel, 
akik azt üzenik, hogy idehaza 
is minden erőkkel fogjunk ösz-
sze, tanuljuk meg a küzdeni- és 
lemondaniakarást, mert ez a zá
loga a győzelemnek. 

H I R E K . 
karácsonyfája.« 

K a r á c s o n y előestéjén az 
idén ismét felállította a Hivatás-
szervezet Komáromban, a Klapka 
téren a „Mindenki karácsony
fáját", hogy az örökzöld fenyő 
nagy szimbólumával az utca 
zajába is hirdesse Krisztus ün
nepének diadalmas felrnagasz-
talását. A keresztény magyar 
dolgozok tábora ez évben is 
felgyújtottak a derűt, a nyugal
mat, a békét sugárzó gyertya
fényt, hogy az élet sivárságában 
is megláthassuk a betlehemi csil
lagfény lelket telilő misztériumát, 
mely a világot megrázó háború 
viharában is egyedül világítja 
az Istenhez vezető utat. A nagy 
nap sürgés-forgásában e kará
csonyfával krisztusi szeretet gya
korlására figyelmeztetnek ember
társaink, akik arra szövetkeztek, 
hogy egymás életét boldoggá 
tegyék s cselekvő szeretetre ösz
tökéljék az olyan sziveket is, 
melyek a mindennapi létért való 
küzdelemben már majdnem el
kérgesedtek, egyébként nem 
éreznek közösséget a sors ül
dözöttjeivel. 

Ott a „Mindenki karácsony
fája" árnyékában érezzük csak 
igazán, hogy a szeretet nem tud 
kihalni a szivekből. Érezzük, 
hogy a Messiásban testet öltött 
eget és földet tartó, őrző és ve
zérlő szeretet a sziveket való
ban megpuhította, a lelkeket 
meglátóbbá, megőrzőbbé tette. A 
„Mindenki karácsonyfája" alatt 
akarva-nem akarva magába száll 
az ember és megtanulja egymást 
megismerni, megbecsülni. A 
„Mindenki karácsonyfája" neme
sebb, magasabbrendü gondol
kozásnak kialakulására készteti 

az elmét s a szociális érzésnek 
azt a nagy kiteljesedését hozza, 
amelynek konkrét eredményei 
előtt a legádázabb tagadóknak 
is meg kell hajolniok. 

A „Mindenki karácsony
fája" üzeni mindnyájunknak, 
hogy nincs minékünk nagyobb, 
dicsőbb feladatunk, mint magyar 
sorsközösségünkben egymást 
megérteni, szeretni, segíteni, tá
mogatni, az élet-halálküzdelmek
ben együttlenni, jó és balsor
sunkat áldozatos lélekkel viselni 
és a szebb, boldogabb magyar 
élet felé való céltudatos törek
véssel járni az életútját. 

Kellemes karácsonyi ün
nepeket kivan minden előfi
zetőjének, olvasójának, hir
detőjének és munkatársának 
az Uj Komárommegyei Hirlap 
szerkesztősége és kiadóhiva
tala. 

Évvégi hálaadó isten
tisztelet lesz december 31-én 
este 6 órakor a Jézus Szive-
templomban. 

Újév napján, január 1-én, 
amely nap Jézus névadásának 
ünnepe, a rendes vasárnapi is
tentiszteleti rend lesz a dél
komáromi kat. templomban. 

Jánossy Károly temetése. 
Nagy, őszinte részvét mellett he
lyezték örök nyugalomra a ko
máromi evangélikus temetőben 

Jánossy Károly miniszteri taná
csos, m. kir. pénzügyigazgatót, 
az evangélikus egyház felügyelő
jét, Komárom thj. szab. kir. vá
ros és Komárom vármegye tör
vényhatóságának tagját december 
19-én szombaton d. u. 3 órakor. 
A temetésen megjelent vitéz Nagy 
Nándor főispán, Reviczky István 
alispán, Alapy Gáspár kormány
főtanácsos, polgármesterrel az 
élen a vármegye és város igen 
sok előkelősége, a komáromi kir. 
pénzügyigazgatóság és az adó
hivatalok teljes tisztikara, a 
pénzügyőrség diszszakasszal, az 
evangélikus egyház presbité-
riáma, a Komáromujvárosi Hi
telszövetkezet igazgatósága és 
felügyelőbizottsága, azonkívül 
a vármegyékből a jegyzők, a köz
ségi elöljárók, ipari vállalatok 
képviselői, földbirtokosok, gaz
datársadalom sok kitűnő tagja, 
a jóbarátok, kedves ismerősök 
gyászoló nagy serege. A teme-



tési szertartást Fadgyas Aladár 
evang. esperes-lelkész végezte, 
aki megható szentbeszédében 
könnyeket fakasztó szavakkal 
méltatta Komárom nagy halott
jának a köz és társadalom ja
vát szolgáló eredményekben gaz
dag életét. A sírnál dr. Vidáts 
János p. ü. főtanácsos, h. pénz
ügyigazgató a pénzügyigaztósng 
nevében, Alapy Gáspár polgár
mester pedig a város közönsége 
képviseletében vettek bucsut a 
kitünö hivatalvezetőtől, a meg
értő, példás munkatárstól, a sze
rető baráttól, a nemeslelkü, jó
ságos szívű embertől. — Emlé
két kegyelettel őrizzük. 

Előléptetések a városnál. 
Dr. Csukás István főjegyző és 
dr. Vizkelety Sándor tanácsnok 
a VI . fizetési osztály 2. fokoza
tába és dr. Pyber Kálmán t. 
ügyész, tb. föügyés a VIíI. fi/e 
tési oszialy 2. fokozatába, d.r. 

dlacsik László I . o. aljegyző 
tb. főjegyző a VII. fizetési osz
tály 2. fokozatába, dr. Réthelyi 
János és dr. Helesfai Ottó al
jegyző a IX. fizetési osztály 2. 
fokozatába, Szabó Lajos mérnök 
tüzoltófőparancsnok a VIII . f i
zetési osztály 2. fokozatába, 
Ruttkay Endre mérnök a IX. 
fizetési fokozatába, dr. Halzl 
Oszkár, dr. Laky Ferenc és dr. 
Varga Imre városi orvosok a IX. 
fizetési osztály 2. fokozatába, 
Kelemen István városgazda a XI. 
fizetési osztály 2. fokozatába, 
Neuwirth Gyula pénztári ellenőr 
a VIII . fizetési osztály 2. foko
zatába, Kaubek Emil adótis/t a X 
fizetési osztály 2. fokozatába, 
Barát Ferenc kezelő a XI. k i 
mutatás 4. fokozatába, Édes Kál
mán szakdijnok a XII . kimutatás 
2. fokozatába, Szűcs Dániel díj
nok a XII . kimufatás 3. fokoza
tába, Várallyay Andor a XII . ki
mutatás 2. fokozatába, Goda Jó
zsef szakaltiszt a XIV. kimutatás 
8. fokozatába, Andniskó Istvánné 
1. o. altiszt, a XII. kimutatás 6. 
fokozatába, Czibor András szak
altiszt a XIV. kimutatás 5. fo
kozatába, Kiss László szakaitiszt 
a XIV. kimutatás 3. fokozatába 
léptek elő 1943. január 1-től 
kezdődő hatállyal. 

Katonai kitüntetés. Kor
mányzó Urunk legfelsőbb elha
tározásával elrendelte, hogy 67/-
megh Lotár bencés tanárnak, a 
komáromi gimnázium kiváló ta
nárának, mint a soproni honvéd 
gyalogezred hős tábori lelkészé
nek, aki az ezred kötelékében 9 
hónapos frontszolgálatot teljesí
tett, az ellenség előtt tanúsított 
kitűnő szolgálataiért a dicsérő 
elismerés a hadiszalaggal egy
idejű adományyzása mellett tud
tul adassék. 

Tanügyi előléptetések. 
Kossányi József polgári iskolai 
tanár a IX. fizetési osztály 2. 
fokozatába és Gyökér József 
iparostanonciskolai igazgató a 
XI. fizetési osztály 1 fokozatába 
léptek elő 1943. január 1-től 
kezdődő hatállyal. 

Orvosi kinevezés. A m. 
kir. belügyminiszter dr. Halzl 
Oszkár, dr. Laky Ferenc és dr. 
Varga Imre városi orvosokat 
1943. évi január hó 1-től kez
dődő hatállyal állami tisztvise
lőkké minősítette és szolgálat
tételre Komárom thj. szab. kir. 
városhoz osztotta be. 

Halálozás. Komárom vá
ros köztiszteletben álló keres
kedője, Stern Bernát 90 éves ko
rában elhunyt. Közel hét évti
zeden keresztül puritán egysze
rűséggel vezette vármegyeszerte 
is jólismert üzletét. Hosszú év
tizedeken át volt a város tör
vényhatósági bizottságának al
kotó tagja, kit az Izr. hitközség 
örökös disztagjává, a Szent Egylet 
örökös diszelnökévé választotta 
vallása terén is kifejtett munká
jáért. A Szent Egylet által ado-
mányozotdiszsirhelyén f. hó 20-án 
nagy lészvét mellett temették el. 
Halálát gyermekei, unokái, unoka-
öccsei, köztük Hajnal Oszkár és 
kiterjedt rokonsága gyászolják. 

Honvédeinkórt. A keleti 
háttérre induló, ott küzdő és 
sebesült honvédeink részére az 
alábbi adományok érkeztek hoz
zám : Papp Ernő 24 p, Erdélyi 
György 10 p, Péntek Sándor 25 
mákos !>ifli, Molnár Gyuláné 15 
kg. bab, Jedlik István keksz, 
Szigeti Jánosné sütemény, 500 
drb. cigaretta, Keleti Józsefné 1 
detektoros rádiókészülék, Wald-
hetuser Ferenc 1 doboz süte
mény. Kovács Mihály 50 liter 
bor, Darányi Györgyné 1 hordó 
bor, Hacker Testvérek 300 db. 
cigarcüa. A nagylelkű adomá
nyokért ezúton mond hálás kö
szönetit Alapy Gáspár m. kir. 
kormányfőtanácsos, polgármes
ter. 

A KlsalfOldi M e z ő g a z d a 
sági Kamara kisgazda pályá
zatainak eredménye. A Kisal
földi Mezőgazdasági Kamara a 
közelmúltban pályázatot hirde
tett kisgazdák r é s z é r e m e z ő 
gazdasági tárgyú szakcikk, ta
nulmány megírására. A pályázat 
iránt a kisgazdák érdeklődése 
aráuylag elég élénk v o l t ; kiirt 8 
tárgykör majdnem mindegyikére 
érkezett néhány pályázat. Az ál
talános növénytermesztési cso
portban 1. dijat nyert Gaál T i 
bor Nagymácséd, 2. dijat Kör
mendi Lajos Tata, 3. dijat pe
dig Szórád János Csiffár. A 
növénytermesztési kísérletek cso
portjában az 1. dijat Szabó Já
nos Vámosmikola.a 2. dijat Né
meth Gyula Mőrockarcsa, a 3. 
dijat Méhes Gáspár Nyékvárkony 
nyerte. Az általános állattenyész
tési csoportban az 1. dijat a 
bizottság nem adta k i . A 2. dijat 
rd///ZoltánCsallóköztárnok, a 3. 
dijat pedig egy magát meg nem 
nevezett germelyi gazda nyerte, 
akinek a Kamara személyazo
nossága megállapítása után — 
a dijat pótlólag fogja eljuttatni. 
A méhészeti csoportban az 1. 
dijat a bíráló bizottság nem adta 
k i ; a 2. dijat nyerte Giber 
László Tata. Az első díj ösz-
szege 20, a 2. díjé 15, a 3 díjé 
pedig 10 pengő. 

A Magyar Kupa mérkőzésen 
biztosan győzött Komárom. 

KAC Hangya 7:0 (3:0). 
1200 néző. Játékvezető: Temesi. 

KAC: Radics — Kuthy, 
Bognár — v. Havasi, Cseifői, 
Lengyel I . — Rónaszéki, Jakab, 
Pintér, Czirok, Földes. 

Hangya: Rónai I I . — Né
meth I I , Németh I . -— Fukar, 
Vámos, Maróti, — Kecskeméti, 
Párkányi, Szalay, Szabadi, Szabó. 

Sáros, csúszós talajon, szi
táló esőben állnak fel a csapa
tok. Nagy megnyugvás, hogy a 
KAC-bói a sérült Cserfái és két 
gyengélkedő vállalják a játékot. 
A mérkőzést zászló-csere előzi 
meg. 

Hangya kezd s rövid ta-
pogatódzás után támadást vezet. 
Szalay lövése azonban a kapu 
fölé száll. A KAC sem rest s 
magához ragadja az irányítást, 
erős rohammal a 12. percben 
Jakab szép beadott labdáját 
Pintér hálóba teszi 1:0. Mezőny
játék után a 18. percben KAC 
elleni sar U rugást Radics szé
pen védi, mire ismét a KAC 
jót szóhoz. Előbb 2 szögletet ér 
el, majd Lengyei kapufát talál. 
A 20. percben Földes oly sze
rencsétlenül találja Rónai ka
pust, hogy a pályáról kiviszik s 
csak 5 perc múlva tér vissza. 
A kisegítő kapus jól véd. Alig 
áll helyére Rónai kapus, a 25. 
percben Czirok fejjel Pintér elé 
teszi a labdát és Pintér kapás
ból v é d h e t e t l e n gólt ló, 2:0. A 
Hangya támadását a 38. perc
ben Radics bravúrosan védi ki . 
A 42-ik percben Pintér előre 
adott labdaját Rónaszéki érvé
nyesiti, 3:0. 

Változatos játékkal kezdő
dik a játék. A Hangya támadási 
akcióját Párkányi fölé rúgja. 
Rónaszéki lövését Rónai pompá
san védi. A KAC ellen itélt sza
badrúgást Radics szögletre menti 
Pintér labdáját Jakab a hálóba 
küldi 4:0. A 25. percben Pintér 
lő golt, a játékvezető előbb meg
adja, majd a partjelző megkér
dezése után megsemmisíti. A 31. 
perben Pintér, Lengyel előre 
adott labdájával a fél pályáról 
megfut s a kifutó Rónai mellett 
a hálóba guritja a labdát 5:0. 
A 42. perben Jakab szép lab
dáját Pintér a hálóba vágja 6:0. 
A 44. percben Rónaszéki átadott 
labdáját Czirok villámgyorsan a 
hálóba küldi. 

Birátat. A KAC sérült és 
beteg játékosaival a csúszós pá
lyán nem mutatta azt a formát, 
amit Csepel ellen láttunk. Ennek 
ellenére fölényes, biztosan verte 
a Hangyát. Radics, Bognár, Pin-

Ház, telek, birtok vételét és eladását 
eredményesen és gyorsan közvetíti 

S Z Ö L L Ő S Y E R N Ő 
a Földművelésügyi Minisztérium által 
engedélyezett ingatlanközvetítő irodája 
Komárom, Kossuth-tér 4. sz. 

tér, Jakab, Rónaszéki különöseit 
jók voltak. A fedezet tor cél
tudatosan dolgozott. A Hangyá
ból Füzesi, Szabadi, Kecskeméti 
dolgozott serényebben. 

Reichert edző: Lelkesen és 
szívvel játszó KAC megérdemel
ten győzött. 

Deák, a Hangya vezetője: 
Tartalékos csapattól más játéköt 
nem várt. 
A Magyar Kupa e r e d m é n y e i : 
Ferencváros—Gamma 
Elektromos—Cs. Move 
Beszkárt—Vasas 
Salbtc—Kistext 
Újpest—Nagyvárad 
Szeged—Kispest 
Szolnok—Dimávag 
Komáromi AC—Hangya 

A bajnokság 
KAC 13 13 -
FTC 13 10 
DAC 13 8 
Sz. MÁV. 13 7 
KFC 13 7 
Pe. MTK 13 6 
V. UNIÓ 13 5 
MAFC 13 5 
Csillagh. 13 5 
Váci SE 13 5 
Lévai TE 13 4 
FTSE 13 4 
P. Rákoci 13 2 
•Ercsi SE 13 1 

állása: 
— 55 

2 67 
2 47 
4 34 
4 26 
6 23 
6 23 
7 43 
7 
8 
7 

1:0 
2:1 
3:2 
3:1 
3:2 
3:0 
4:2 
7:0 

12 26 
17 21 
20 19 
24 16 
25 16 
26 13 
32 12 

2S 
25 
22 

35 
29 

11 
11 

29 10 
33 10 2 

2 7 22:44 10 
1 10 11:63 5 
- 12 6:43 2 
* v i s s z a l é p e t t . 

Tata község uj másod-
jegyzője . F. hó 17-én, csütör
tökön Tata község képviselő
testülete Szentirmai Antal segéd
jegyzőt választotta meg a má
sodjegyzői állásra. 

Hirdetmény. 
A Bátorkeszi-i Keresztény Hitel

szövetkezet cég felszámolását az é r 
sekújvári kir. Törvényszék Ct. I|l l . |1949. 
sz. alatt bejegyezte. Ennélfogva alul
írott Felszámolóbizottság felhívja a feU 
számoló hitelszövetkezet hitelezőig 
hogy követeléseiket a Felszámolóbi
zottságnak haladéktalanul jelentsék be, 
mert e hirdetmény megjelenésétől s z á 
mított 6 hónap elteltével követeléseik 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Bátorkeszi, 1942. november hó 14. 

A Felszámolóbizottsáf . 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komáromi Első Takarékpénztár Rt-náJ 
Komárom, Szent István utca 39. * z a » . 

Felelős ki;idó : 
CZIKE IMRE. -

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelő? v — t ő : Hacker Dezső-


