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Magyar alkotmányos 
életünknek egyik legnagyobb 
jelentőségű, történelmi neve
zetességű eseménye zajlott 
le február 10-én, csütörtökön 
Budapesten, az Országház 
kupolacsarnokában, ünnepé
lyes keretek között az ország 
törvényhozása: a felsőház és 
a képviselőház együttes ülé
sen az ország nyugalmának, 
rendjének és a háborús v i 
szonyokhoz mért egyetemes 
nemzeti érdekeinket szolgáló 
életütem zavartalan biztosí
tása céljából, a kormányzó 
akaratának megfelelően, a 
magyar alkotmány hű szel
lemében, a koi iu/inyzóheyet-
tesi választati törvény ér
telmében, egyhangú leli ese-
üéssel, közfelkiáltással vitéz 
nagybányai Horthy Istvánt, 
Magyarország kormányzójá
nak fiát vál . : ziotta meg 
M agyaro rszá g kormányzó-
helyettesévé. 

Egység nyilvánult meg 
ebben a választásban, amely 
lefolyásában, emelkedett han
gulatában méltó volt a köz
jogi aktus nagy jeientőstgé-
hez, eredményében pedig 
igaz lelkesedést, felsugárzó 
örömet és őszinte rokon
szenvet váltott ki nemcsak 
a kormányzóhelyettest vá
lasztó törvényhozók szivé
ben, hanem a magyar nem
zet nagy családjának min
den tagja részéről is. A ma
gyar egység, a törhetetlen 
magyar akarat ünnepélyes 
megnyilatkozása volt ez az 
egyhangú elhatározás és a 
szép lelkes meleg választál, 
amellyel a népek és nemze
tek nagy versenyében, a meg

próbáltatások nehéz idejében 
fényes tanújelét adtuk céltu
datos nemzeti életberendez
kedésünkről, magyar akarat 
és elszánt tetterőnkről. Ez az 
összhang ad biztosítékot, 
hogy a jövő feladatokat is 
jól végezzük el. 

A nemzet mélységes 
tisztelete, legbensőbb háía-
érzeíe, az őszinte szeretete, 
hódolata és legteljesebb b i -

m 
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zalma sugárzott Főméltóságu 
Kormányzó Urunk felé a 
nagy napon, mikor Magyar
ország egész törvényes kép
viselete szeretett fiát a kor-
rnányzóhelyeüesi méltóságra 
választotta. A magyar lélek 
belső méltósága finoman 
megérezte, hogy ez a sze
mélyi közösség lesz a leg
biztosabb záloga annak a 
helyes, országépitö és o'r-
szággyarapitó kormányren-
szernek, melyet vitéz nagy
bányai Horthy Miklós tör
ténelmi küldetésével két év

tized előtt indított el és böl
csességgel, éleslátással, há
borúk, forradalmak tüzében 
megedzett energiával irányí
tott, ösztönös, kényszernél
küli volt a kormányzóhelyet-
tcs személyének kiválasztása, 
''isz Kormányzó Urunk nem 
kivánt a jelölés jugával élni, 
a választás valóban arra a 
személyié esett, aki a kor
mányzó bizalmát legteljesebb 

mértékben birja. 
Vitéz nagybányai Horthy 

István került a rendkívüli 
magas és rendkívül terhes 
őrhelyre. Megelégedett, büsz
ke érzéssel fogadja az or
szág közvéleménye a személy 
kijelölését, mert az államfő 
megválasztott helyettesében 
látja az új magyar nemze
dék életerős sarját, a mai 
kor emberét, aki minden 
cselekedetében, gondolatá
ban, érzésében igazi férfi, 
fenkölt jellem, önfeláldozó 
lélek, hős katona, köteles

ségtudó, lankadatlan szor
galmú, nagy szellemi felké
szültséggel rendelkező hű 
magyar, nemesszivü ember. 
Vitéz Horthy István bár fér
fikora elején járja az élet
útját, mégis példát adóan 
mutat irányt, mint kell élni 
az igaz magyar embernek 
itthon, a munkaasztalnál és 
künn a harctereken a hon
védelem szolgálatában. Ott
honában pedig a családi 
élet berjsőségességét tárja 
elénk. Í910. április 27-én 
vette feleségül Edelsheim-
Gyulay Il< n.i Mária grófnőt, 
Edelsheim-Gyulay Linót prof 
földbirtoko, leányát. A fiatal 
nemesié, kü nagy magyar 
asszony állandóan igen élénk 
és eredményes tevékenységet 
fejt ki a magyar szociális 
és jótékonysági mozgalmak
ban. A szeretve tisztelt kor-
tnányzóhelyeites párt 1941. 
január 17-én aidolta meg 
az Isten gyermekkel, akit 
Istvánra kereszteltek. 

A kormányzóhelyettes 
választás a szó legszorosabb 
értelmében nemzeti ünnep. 
Halk, csendes csaiádi ün
nepe minden magyarnak, 
amikor szavak helyett az ér
zések sugározzák szét a 
mondanivalókat. Magyar szi
vünk hpdoló szeretetével 
köszöntjük vitéz nagybányai 
Horthy Istvánt, Magyaror
szág kormányzóhelyettesét. 
A jó Isten áldását kérjük az 
ő, szépséges hitvese életére. 
Adjon az Isten erőt és böl
csességet, hogy az életutat 
elhivatottságuk teljességében 

VITÉZ HORTHY ISTVÁN 
M a g y a r o r s z á g k o r m á n y z ó h e l y e t t e s e . 



Uj Komirommegyei Hirlap. 

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

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

A Palkovich Diákotthon 
jubiláris ünnepélye 

és műsoros estje. 

Idegen uralom alatt, de a 
magyar hazának, a magyar érde
kek szolgálatában husz éve előtt 
alapította nagy anyagi áldozattal 
az áldott emlékű Palkovich Vik
tor, volt gútai esperes-plébános 
lelkes munkatársaival: néhai dr. 
Alapy Gyula, Kiss tndréné és a 
Szent Benedek-Rend komáromi 
székházának támogatásával a 
Bencés Diákotthont Komáromban, 
hogy a trianoni bilincseket v i 
selő magyar népnek magyar ér
telmiség nevelésében segítőkezet 
nyujtson. A keresztény magyar
ság élniakarásának, nemzetsze
retetének tettereje a Diákmenza, 
mely ma is dr. Pataki Maurusz 
gimn. tanár bölcs igazgatósába 
alatt oly elsőrendűen ttljesiti 
hivatását. 

A történelmi időket átélt 
diákjóléti intézményünk március 
8 án érkezik el fennállásának 
20 ik évfordulójához. A jubile
umi napot a Diákmenza igazga
tósága, ifjúságii, a bencésgimná
zium és a nagyközönség nagy 
ünnepséggel üli meg műsoros 
est keretében idézi húszéves 
fenállásának emlékét. 

A március 8-án, vasárnap 
tartandó műsoros est a jó szivek 

T U R U L 
FILMSZÍNHÁZ 
Komárom, Kun Mikiós-u. 1 i 

Telefon 470. 
Február 21-én szombaton 4iá , 
i|27 és 1,29-kor, febr. 22-én, va
sárnap 215, 415 121 és I|29-kor, 
febr. 23-án hétfőn l|27 és i;29-kor 

E m b e r a 
lá thatáron 

különleges vadnyugati f i lm. 
UFA világhiradó. 

Febr. 25-én, szerdán és 26-án, 
csütörtökön 'i27 és M30 órakor 

A marokkói lány 
lenyűgöző francia f i lm. 

Magyar világhiradó. 
Jegyelővétel vasárnap 1 0 - 12 ig, 
hétköznap az első előadás meg

kezdése előtt 1 órával. 

ünnepe lesz a Kultúrpalotában. 
A jó sziveké, akik segíteni akar
nak, főként azokon, akik igazán 
ártatlanul szenvednek : a nél
külöző ifjúságon, A Diákotthon 
(Diákmenza) igazgatósága már
cius 8 ára összehívja a jó szi
veket, hogy belépődíj formájában 
átnyújtott adományaikkal eny-
hitség a mi szegény gimnazis
táink nyomorát. 

A Diákotthon növendékei 
és a velük, meg értük dolgozó 
kisebb-nagyobb diáktársak nívós 
műsorral kedveskednek a k ö 
zönségnek. Művészi zongora
számok, zenekari, énekkari szá
mok, szavalatok, ballettánc lesz 
a műsoron s ez olyan műsor, 

amelyért igazán csekély ellen
érték a beléptidij. 

Reméljük, hogy városunk 
„jószivei" teljes számban ott 
lesznek a műsoros jubileumi 
ünnepélyen, hogy kimutassák az 
ifjúság iránti szeretetüket. Az a 
pénz, amit a műsoros est asz
talára tesznek, igazán jó helyre 
meg. 

A Diákotthon (Diákmenza) 
igazgatósága kéri mindazokat, 
akik az elmúlt 20 év alatt a 
Diákotthon növendékei voltak, 
hogy közöljék vele címüket, 
hogy jubiláris ünnepség prog
ramját a meghívóval együtt ne
kik elküldhesse. 

Mit hoz a tavasz városunknak 
az építkezések terén. 

A nemzetek és népek nagy 
versenyében nekünk, komáro
miaknak létérdekünk, hogy város
rendezési és városépítési ter
vekkel is foglalkozzunk s minden 
erőnkkel, anyagi áldozatokkal is 
igyekezzünk azokat a megvaló
sulás felé vinni. Napirenden kí
vánjuk tehát tartani a köz- és 
magánépi (kezeseket, hogy végre 
történjék valami városunkban az 
épitktzések terén. 

A postapalota építkezése 
elől elhárultak a korábbiul fel
merült akadályok. Alapy Gáspár 
polgármesterünk a telekkérdés
sel kapcsolatban minden! meg
tett, hogy semmi sc gátolja az 
építkezés munkáját. Számitha
tunk immár egész biztosan, hogy 
a tavasszal az építkezési mun
kák megindulnak s rövid időn 
belül az uj postapalota lesz h i 
vatott a fokozódó póstamizériá-
kat megszüntetni. Nem mulaszt
hatjuk el ez alkalommal Szegedi 
József komáromi póstaigazgató 
törhetetlen ügybuzgalmát k i 
emelni, akinek oroszlánrésze van 
abban, hogy ma postapalota épít
kezésről beszélhetünk Komá
romban. 

A leány-középiskola létesí
tésének kérdése tárgyalás alatt 
áll s kedvezően halad. Az uj in
tézmény létesítésével a város nem 
bővüi uj épülettel, mert a tervek 
szerint a járásbíróságok egycsi-
tésével megüresedő újvárosi já
rásbíróság! székházban fog el
helyezést nyerni a létesítendő 
leány kereskedelmi iskolánk. Min
denesetre itt is nagyobb átala
kítási munkálatokat kell majd 
végrehajtani, ami szintén több 
kézmfiiparosnak ad munkát, ke
nyeret. 

Nagyobb építkezési tervvel 
foglalkozik a MFTR igazgatósága. 
A komáromi hajóműhely teltpilt 
szeretné kibőviteni és a célra 
az Erzsébet szigeten további tel
ket kér. A hatalmas méretű épít
kezéssel, beruházással nemcsak 
az építkezések tartama alatt, ha
nem az uj üzemek beállítása után 
is állandóan több száz munkást 
kíván foglalkoztatni. A MFTR 

kérelmével kapcsolatban február 
19-én helyszíni szemlét tartott 
a gyár és a város vezetősége. 
Mint értesültünk a tárgyalások 
kedvezően haladnak. — Illetéke
sek szíves figyelmébe ajánljuk 
tervünket: A varos és az állam-
épiíészeti hivatal a két hid kö
zötti összekötő országút területét 
bocsássa a MFTR rendelkezé
sére azzal a kikötéssel, hogy a 
szigeten az uttestet felemeli 
vízszintesben, hozza a két hid 
között eltei ülő úttest alatti te
rületet azután céljainak megfe
lelően beépiti, illetve aluljárónak 
használja fel. 

A keresztény őstermelők és 
Fogyasztók Értékesítő és Beszerző 
Szövetkezete is ajánlatot tett a 
városnak egy gyár létesítése tár
gyában. Megkeresésében az kérte, 
hogy megfelelő beépített kazán
nal ellátott gyárépületet bérelne 
Komáromban abból a célból, 
hogy egy gyümölcs-növényszáritó 
és konzervgyárat állítson fel, 
mely gyár 3 0 0 - 6 0 0 munkást 
foglalkoztatna. Sürgős értesítést 
kér, mert a tavasz beállta előtt 
üzembe szeretné helyezni a gyá
rat. A város vezetősége a fökl-
mivelésűgyi minisztérium tulaj
donát képező üzemen kívül álló 
selyemgyárat jelölte meg a cél
nak. A tárgyalások folyamatban. 

A lakásépitkezések frontján 
kevés a mozgolódás. A kívána
tos bérház-épitkezések, melyek 
a lakásiüjégünket volnának h i 
vatottak enyhíteni egyre kés
nek. Talán a vármegyei bérház 
kezdi meg az építkezést, ha a 
telekkérdését a kincstárral ren
dezni lehet. OTI és a MAB1 be
ígért nagyszabású építkezései 
csak nem akarnak megvalósulni. 
A mozi építkezése is egyre ké
sik, pedig a tisztipaloía nagy
termére az illetékeseknek nagy 
szüksége van. Félő a kilakoltatás. 
Hogy mi akadálya van a hosszú 

•huzavonának, nem tudjuk. A 
magántőke bérház építési vállal
kozásba nem fog, csak kisebb 
szükséges építkezéseket hajt 
végre. 

Házasság előtti 
kötelező orvosi 

vizsgálat. 
A magyar fajvédelem ismét 

hatalmas lépéssel haladt előre, 
amikor a belügyminiszter az 
igazságügyminiszterrel egyetér
tésben kiadta a házasságkötés 
előtt szükséges orvosi vizsgálat
ról szóló rendeikezések végre
hajtási utasítását. Az 1941. évi 
XV. t. C. értelmében a jövőben 
házasság kihirdetését csak akkor 
szabad elrendelni, illetőleg a k i 
hirdetés alól csak akkor szabad 
felmentést adni, ha mindegyik 
házasuló fél 30 napnál nem ré
gibb keletű tisztiorvosi bizonyít
vánnyal igazolja, hogy nem szen
ved fertőző gümőkorban vagy 
fertőző nemibajban. 

Cikkünk keretében nem kí
vánunk részletesen rámutatni a 
házasságelőtti vizsgálatnak fon
tosságára, hanem inkább az el
intézés legegyszerűbb megoldá
sára szeretnők felhívni a közön
ség figyelmét, hogy a felesleges 
kérdezősködések, sürgetések áta-
datát, amelyek csak a munkát 
akadályozzák, kiküszöböljük. 

Áll ez különösen a vérvizs
gálatra! Sokan nem tudják, hogy 
a Wassermann vérsavóvizsgálat 
igen szövevényes, nagy pontos
ságot és körültekintést igénylő 
laboratóriumi munka, amelyet 
pillanatok alatt elintézni nem 
lehet, a vizsgálat lefolytatására 
idő kel l . 

A vérvétel ideje a komá
romi kórház Gondozójában (11. 
Pav.) minden hétfőn és csütör
tökön reggel 9—11 és szerdán 
délután 5—6 ig. Más időpont
ban ez semmiképpen sem intéz
hető e l l Maga a vizsgálat ked
den és pénteken történik a ko
máromi OKI fiók állomáson, A 
vidéki orvesok tehát ugy intézzék 
el a vérvételek*!, hogy a posta 
legkésőbb hétfő és csütörtök dél
utánra itt kikézbesithesse! Az 
eredményeket minden szerdán és 
szombaton a G o n d o z ó már reg
gel postára teszi a felek által 
megjelölt orvos címére. Sürge
tésnek, küldöncküldésnek, telefon 
vagy személyes megkeresésnek 
nincs értelme, ezzel csak feles
legesen fárasztjuk az illetékesekei. 

4 legjobb tanács, amit ad
hatunk az, hogy senki se halassza 
ezen vizsgálatot a legutolsó percrel 

A tüdővizsgálatok, mint
hogy árok a Röntgen alatt azon
nal elintézést nyerhetnek, kése
delmet nem okoznak. 

Eladó ház Tatán. 
Masszív anyagból, szép, forgalma* 
helyen, jó karban levő I nagy utcai 
szoba, mely orvosi rendelőnek, vagy 
üzlethelyiségnek is megfelel, 2 ud
vari szoba, zárt veranda, előszoba, 
konyha és egyéb mellékhelyisé
gekkel szabad kézből eladó. 

Cini a kiadóhivatalban. 

Megbízható minőségű árut % V á s á r o l j u n k j 

k ö v e t k e z e t e k e n ^ g y s é g e s « Felsődunántúli í Szövetkezet 
áron 11-es sz . ü z l e t é b e n K o m á r o m , Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
vásárlási visszatérítést 

adunk. 
Legyen tagunk I 



Február 21. (szómba on) és 22. ( v a s á r n a p ) : 

M ű s o r o s l ionvédest . 
A komároniujvárosi Kat. 

Kör. és a délkomáromi rk. egye
sületek dr. Zsindely Ferenc m i 
niszterelnökségi államtitkár, vitéz 
Nagy Nándor főispán, revisnyei 
Reviczky István aiispán, Alapy 
Gáspár rn. k ir . kormányfőtaná-
csos polgármester, vitéz Haynal 
Alajos ezredes, dr . Csapióvics 
József tanker. k ir . főigazgató, 
Fiedler József gyáros védnök
sége alatt a helybeli Vörös Ke
reszt javára nagyszabású műso
ros Honvédestet rendez február 
hó 21-én, szombaton és február 
22-én, vasárnap este 8 órai kez
dettel Komárom és Vidéke Ipar
testületének Székházában (Ko-
máromujváros, Klapka-út) a kö
vetkező nagyszabású műsorral : 

1. Himnusz. Énekli a kö
zönség, a 22. honv. gy. e. ze
nekara kíséretével. 2. Babits 
László : Fohász a kormányzóért. 
Énekli Kömyei Imre, zongorán 
kíséri Poór István. 3. Megnyitó
beszéd. M o n d j a : Marosi István. 
4. R u s z i n k ó : Honvédejtőernyős 
induló. Énekli a Levente Énekkar, 
a honv. gy. e. zenekarának kisé-
reétvel. Vezeti: Marosi István. 5. 
Szikray-Turry : 4 falu hőse. Me
lodráma. Szavalja Keszi Jenő, 
zongorán Poór István, hegedűn 
Thököli Jenő kiséri. 6. Huber K. : 
Fohász. Énekli az Árpádházi B. 
Margit Egyházi Vegyeskar, a 
honv. gy. e. zenekarának kísé
retével. Vezeti Poór István. 7. 
Végvári : Eredj ha tudsz. Gyóni 
G.: Csak egy éjszakára. Szavalja: 
Kiss Gyula. 8. A m m e r : Nem, 
nem, soha! Szabados : Ország
zászló. Énekli a Szent Imre Dal 
kör, vezeti: Marosi István. 9. 

N á r a y : Erdélyi induló. Énekli 
a Levente Énekkar, kiséri a honv. 
gy. e. zenekara. Vezeti : Marosi 
István. 10. Norbert Scnultze-
Polgár T . : Marikám. Kovács-de 
Fries-Poór 1.: Valahol Oroszor
szágban. Horvath-Dr. bgyed : 
Pannikám. Énekii : Varga Marika 
és az Árpádházi B. Margit Ve
gyeskar a honv. gy. e. zenekará
nak kíséretével. Vezeti: Poór Ist
ván. 11. Két jelenet, B ö r z s ö n y i : 
Hét jakereszt c. színjátékából. 
Szereplők : Forstner Valéria, Rét 
falvi Margit, Keszi Jenő, Marosi 
István, Radnóti Ferenc, Szöllősi 
Sándor, Radnóti Károly, Varga 
Kálmán, Kovács István. 12. Szó
zat. Énekli a közönség, a 22. 
honv. gy. e. zenekarának kísé
retével. Műsoron k í v ü l : Magyar 
nótákat énekelnek Banzi Annuska 
és Poór István cigányzenekar kí
sérettel. 

A rendezőség gondos elő
készítő munkáját dicséri az a 
nagyfokú érdeklődés, mely meg
nyilvánul katonai és polgáii ko-
rökbeu, a társadalom minden 
rétegében, a Duna mindkét o l 
dali városiészóben és a környező 
vidéken. Ugy a szombat esti, 
mint a vasárnapi előadások be
lépő]-gyeit igen sokan előjegy
zésben mar megvásárolták. A 
belépődíj á r a : 1. hely 2 P., I I . 
hely 1-50 P. Jegyek elővételben 
kiadóhivatalunkban : Czike Pál 
és Társai könyvkereskedésben 
(Mussolini-ut 23. Telefon 461.) 
válthatók. A hazafias és jótékony 
célra felülfizetéseket köszönettel 
fogad és hirlapilag nyugtáz a 
rendezőség. 

A d a l é s zene ünnepe. 
Ének-szemináriumi előadást tartottak. — MANSz hangverseny 

volt K o m á r o m b a n . 

A tiszta Öröm, a zene és a 
dalmüvészet lelkesedésének tüze 
hozta egybe Komárom vármegye 
tanítóságát február hó 14-én, 
szombaton a vármegyeházán. 
Péter József fővárosi zeneszerző, 
karnagy tartott előadást a kar-
vezet6knek a közös munkáról, 
melyet a dalosegyesületekben 
végezni kell. A szemináriumi elő
adást Reviczky István alispán, a 
vármegyei dalosbizottság einöke 
nyitotta meg. Szólott arról az uj 
szellemről, mely a magyar da
lostársadalmat at akarja formálni, 
hogy lélekben megújult, szellem
ben magyarabb és művészibb 
legyen. Kiemelte a magyar taní
tóság önzetlen és legteljesebb 
elismerést érdemlő munkáját, 
melyet miuden vonalon ériékelni 
kivan. Megköszönte a karveze
tők értékes támogatását, kérte, 
hogy a nagy magyar ügy szol
gálatában vifyék diadalra a ma
gyar dalkultura zászlaját. 

Péter József karnagy a ma
gyar nóta, a magyar dal nemzet
fenntartó, nemzetnevelő nagy 
erejéről beszélt. Példákkal iga
zolta a csodálatos varázst, a 
szivet-lelket formáló hatást, mit 
a dal, a zene végez az egyén, a 

nemzet életében. A magyar nép
daléneklés jegyében dicsérendő 
propagálta az eredeti, ősi nép
dalaink éneklését, a kánonok be
tanítását és a helyes karvezetés 
főbb irányelveit, melyek a fegye
lem, összetartás, közösség, mű
vészi felemelkedeítség érzését 
fejlesztik, ápolják. Majd közös 
énekórát tartott. A hallgatóság 
tüntető tapssal értékelte Reviczky 
István alispán és Péter József 
karnagy a dalkultura terén vég
zett irányító értékes munkáját. 
Az énekszeminárium gondos 
megrendezése Wiesenbacher J ó -
népmfivelési titkár lelkes mun
káját dicséri. 

Ugyanaznap, szombaton 
este 7 órakor a kultúrpalotában 
a MANSz hangverseny zajlott le 
a kultúrpalotában, A hangver
senyt a MANSz. elnökség nevé
ben Kovácsné Stitz Lujza polg. 
iskolai tanárnő, a szervezet agilis 
ügyvezetője nyitotta meg. Bájos 
közvetlenséggel a finn asszonyok 
L«tta-szervezete példája nyomán 
támogatást kér Komárom társa
dalmától a MANSz munkájához, 
hogy a sorsdöntő nemzeti küz
delmünk közepette nagy hivatá
sát betölthesse. 

A hangversenyen a Magyar 
Nemzeti Bank Pénzjegynyomdá
jának Énekkara szerepeli Péter 
József karnagy vezénylésévei. 
Kassa, Újvidék és Zombor visz-
szatéit városok után most Ko
máromban tartotta népszerű 
hangversenyét, mely a nyugal
mából kivetkőzött élet közepett 
az .gazi harmóniát sugárzó szel
lem látogatása voit számunkra. 

A műsor első felében a 
80 tagu íérfi;;ar szerepelt s Ko
dály Z . : Ének Szent Istvánról, 
Clernens non Papa : Légy áldott, 
Neuwach: Régi dalocska, Pales-
t r i n a : Már búcsúmat veszem, 
Fr ideric i : Baráti kör, Kodáiy Z.: 
Katonadal, kardalukkal, meleg, 
bensőséges hatást ért el. A szü
net után a 120 tagu vegyeskar 
Bárdus L. népdalkánon gyűjte
ményéből : A Vargáék ablaka 
alatt, Béres vagyok, béres, Ko
máromi k i s l á n y . . . , Temetőkapu, 
Vendégnóta ennü énekekel éne
kelte felfogásban, érzésben és 
fegyelmezett muzsikalitásban el-
uiéiyüitséggei. A művészi elő
adást, a kitűnő együttest, a nagy
tehetségű karnagyot a közönség 
soká ünnepelte. 

Kedves meglepetést hozott 
Farkas Márta dr. Király józsefné 
hegedű duója. Concerto grosso 
D moll , majd Mozart: Concer-
tante D-dur finoman szövődött 
darabját adták elő. Játékukkal 
bebizonyították, h«gy otthon 
vannak a hegedüiés színekben 
gazdag légkörében és a technika 
bravurvilágában. Zongorán part
nerük Sendlein János zenétanár 
volt, aki nagy alkalmazkodással, 
könnyed játékkal, művészi átér
zéssel látta el feladatát. 

A kultúrterem ünnepélyes 
hangulata, a fel-felhangzott taps-
fergeteg volt a fokmérője a 
MANSz müvészestnek, melyet 
társadalmunk reprezentánsai, Ko
márom lelkes és nagyműveltségű 
tábora, a vármegye zene- és 
énekrajongói nagy megelégedés
sel hallgattak végig. Reviczky 
Istvánné elnöknőt és a MANSz 
vezetőségét elismerés és hála 
i l leti , hogy jó hangversenyt nyúj
tott Komárom közönségének. 

K i a g á t r a ! 
Készüljünk az árvízi harcra. 

Ismeretes, hogy milyen ne
hezen tudtuk kiheverni azokat a 
szörnyű károkat, melyeket a ta
vaszi árvizek, talajvizi áradások 
•koztak. Mennyi rengeteg mun
kát és mily tetemes pénzt kellett 
áldozni, hogy a katasztrofális 
helyzeten segíteni tudjunk s mé
gis közgazdasági életünk egyen
súlyát, az egész magyar élet 
biztonságát érzékenyen érintették 
az árvizes tavaszok pusztító rom
bolásai. 

A mult csak tanulság le
gyen. A két éven át megismét
lődött árvízi katasztrófák figyel
meztessenek bennünket. Ki a 
gátra! Készüljünk az árvizi harcra! 
Előzzük meg az esetleges árvi
zeket, i 

A nagyarányú hóesés nem
csak a közlekedés és útviszo
nyok szempontjáoól kell , hogy 
foglalkoztassa a hatóságokat, 
érdekeltségeket, a közvéleményt, 

hanem a várható hirtelen hóol
vadás következtében beáiiható 
árzizveszély tekintetében is. Ko
márom, a gesztesi járás északi 
része, az egész Csallóköz lapos, 
mély területen fekszik, a talaj
vizek és a folyók megdagadt 
vizei majdnem minden tavasszal 
elárasztják a szántóföldeket, me
zőket, kerteket. 

Még nem olvadt el a hó. 
Itt fíhérlik ablakunk alatt s talán 
még esni is fog hozzá. A nagy
mennyiségű hót látva, a föld 
népe, az érdekelt tömegek ag
gódva várják a tavaszt, vájjon 
mit hoz az olvadás, mit visz el 
az idén az árviz ? A magyar 
közvélemény megnyugvással f o 
gadja a kormányzat azon kije
lentését, hogy már most foglal
koznak az árvizveszedelem p r o b 
lémáival, mégis azon az állás
ponton van, hogy jobb félni, mint 
megijedni. Neki kell feküdni a 
községeknek magánosoknak, ha
tóságoknak, érdekelteknek teljes 
erővel a bajt megelőző munká
nak, mert szomorú tapasztalatok 
bizonysága szerint mindig jöhet
nek súlyos meglepetések. 

Ki a gátra! Magánosok és 
hivatali hatóságok és főként az 
érdekeltségek kezdjek meg az 
előmunkálatokat Komáromban, a 
Duna-menti és csallóközi terü
leteken elsősorban. Az árrizi 
veszedelem leküzdése terén az 
eredményes jó munka a szó elsé 
értelmében is igazi honvédelem. 

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

e l a d ó k , 
Érdeklődni lehet 

a Koinárommegyei Hitelbank Rt-nál 
Komárom, Baross-u. 7. sz. 



HÍREK. 
Esperesi gyűlés Győrött. 

Báró Apor Vilmos győri me
gyéspüspök az elmúlt csütörtö
kön konferenciára hivta össze az 
egyházmegye espereseit. A fő
pásztor vázolta a megjelent es
peresek előtt az 1942-ben kö
vetendő munkaprogrammot és 
behatóan megbeszélte velük az 
ezzel kapcsolatban felmerült gya
korlati kérdéseket. Az esperesi 
konferencián vármegyénkből a 
tatai és kisbéri kerület esperesei 
vettek részt. 

Hamarosan sor kerUl 
Árpádházi Boldog Margit 
szenttéavatására. Római jelen
tés szerint a Vatikánhoz közel
álló La Correspondenza hírügy
nökség közli, hogy hamarosan 
sor kerül Árpádházi Boldog 
Margit szenttéavatására. Ezzel 
megvalósul a magyar katolikus
ság egyik legfőbb óhaja. 

Köszönetnyilvánítás. A ha
diözvegyek és hadiárvák gon
dozására Pazar László dr. pénz
ügyi segédtitkár ur mindenkori 
törzsfizetésének 5 százalékát, 
mely jelenleg havi 10.55 P.-t 
tesz ki — ajánlotta fel. A ne-
meslelkü adományért cz uton 
mond hálás köszönetet: Alapy 
Gáspár m. kir . kurmányfőtaná
csos polgármester. 

Előadás a t u b e r k u l ó z i s 
ról. A Tuberkulózis Hét alkal 
mából február hó 20-án, pénte
ken d. u. 7 órakor tudományos 
propaganda előadást tartott dr. 
Rigó Dezső főorvos a luber-
kulozis betegségről. A kultur-
délutánt Alapy Gáspár kormány-
főtanácsos, polgármester meg 
nyitó beszéde vezette be. Közre 
működött azon a gimnázium ze
nekara Krizsán József zenetanár 
vezetésével és egy önképzököri 
tag szavalattal. 

Honvédeinkért. A keleti 
harctéren küzdő hős honvédeink 
téli ruházati cikekkei v.tíó ellá
tására az elmúlt héten áz alábbi 
adományok érkeztek : A keres 
kedelmi grénium komáromi tag 
jai 83L10 P. A k i i . törvényszék 
tisztviselői és egyéb alkairnazo! 
tai 11450 P. Városi tisztviselők 
és egyéb alkalmazottak 109 50 P. 
M. kir. Folyammérnöki iiivatai 
60 P. Komáromi Jótékony Nő 
egylet 50 P. Kisalföldi Mezőgaz
dasági Kamara 42 P. ÁHamépi-
tészeti Hi',\ tisztviselői 2550 P. 
Komáromujvárosi járásbirósági 
tisztv. 20 P. Ogyvédi Kamara 
25 P. Üdvhadsereg kötöruunka-
társai 12 P. Csákváry Miklósné, 
dr. Katona Sándor, dr. Kőváry 
József, Tanfelügyelőség tisztv. 
10-10 P. M. kir . Erdőigazgaló-
ság 6 P. Janek Ferencné 4 P. 
Mórocz László 3 P. Természet
beni adományok : Somlai Alfréd 
kir . főmérnök 1 db. báránybőr 
kucsma, 1 db. szőrmegaliér, v i 
téz Szabó István kir . tanfelügyelő 
1 db. szőrmemellény, 1 pár 
szőrmekesztyű, 1 pár érmele-
gitő. Janek Ferencné 1 pár ér-
melegitő, üdvhadsereg 6 db. sál 
és 1 pár érmelegitő, Vöröskereszt 
választmány tagjai 14 db. sál. A 
szives adományokért ez uton 
mond hálás köszönetet és to

vábbi adományok szives felaján
lását kéri Alapy Gáspár m. k ir . 
kormányfőtanácsos, polgármester. 

Hadisegélyt kapnak a be
vonultak családtagjai . Nagy
jelentőségű kormányrendelet je
lent meg, mely a katonai szol
gálatot teljesítők családjának ed
dig fizetett rendes és rendkívüli 
családi segélyét megszünteti és 
március 1-től kezdődő hatállyal 
elitbe lépteti a hadisegélyt. Ha
disegély az után a családtag 
után jár, akit a bevonulás idő
pontjától a hadbavonult tartott 
el, vagy aki később jutott olyan 
helyzetbe, hogy az eltartásáról a 
hadbavonultnaíc kellene gondos
kodnia. A hadisegély összege 
feleség után, községekben havi 
16 pengő, városban 20 pengő. 
Az összeghez a hadisegélyben 
részesíthető minden családtag 
után 10 10 százalékot hozzá 
kel! számítani. A többi család
tagok után 10-10 P. Ha a had
köteles 1938. szeptember óta 
legalább két izben vonult bs 
és már nvgdőzően is legalább 
3 három hónapig teljesített ka
tonai szolgálatot, a feleség, a 
gyermek és unoka után az egyéb
ként járó segély összeg helyett 
50 3-azalékkal magasabb hadi-
segt!:y jár. 

Szel lemi utonál iók. A szel
lemi népbetegség: a ponyva el
len foglal állást Szellemi úton
állók cimű vezércikkében a „Hid" 
íegujabb számában. Harcut hir
det a ponyvairodalom ellen s 
hangsúlyozza, hogy a kereske
delmi tapasztalatok az igazolják, 
hogy a szennyes irodalmi ter
mékek nem olcsók, csak ravasz 
módszerrel adják közre. Meg
semmisítésére a legjobb, leg
bátrabb, legszabadabb irodalom 
veheti csak fel a harcot. A Hid 
további tartalmi összeállítását 
ugyanaz a szellem vezeti, mely 
mai vezércikkében megnyilatko-
kozik. Ez az oka, hogy a Hid 
büszkén hivatkozhat arra, hogy 
valóban kulturális missziót telje
sít és olvasói is a magyar kul
túra ügyét szolgálják a Hid o l 
vasásival . 

Csak m á r c i u s l - i g é r v é 
nyesek a n i k k e l v á l t ó p é n z e k . 
A nikkelből veri 10, 20 és 50 
filléres váltópénzeket február 
28-án kivonják a forgalomból, 
illetve fizetési eszközként csak 
rddig fogadják el. A 10, 20 és 
50 fiiléres nikkelérméket a köz-
"pénziárak március 31 ig, inig s\ 
Nemzeti Bank április 30 áig 
váltja be. Február 23 ika ulán 
csak a va;; 10 és 2U filléresek 
maradnak forgalomban, mig 50 
filléres vasérmékei nem veinek. 
Az ezüst 5 pengósök érvénybeit 
maradnak és azokkal kapcsolat 
ban semmiféle rendelkezések 
nincsenek. 

Beiratkozás. A Német 
Akadémia és a budapesti Német 
Tudományos Intézet támogatásá
val működő komáromi Német 
tanfolyamokra a beiratkozás feb
ruár hó végéig tart. Beiratkozni 
a nap bármely szakában a Deák 
Ferenc-utcai polg. fiu- és Horthy 
Miklós-úti polgári f i u - és leány
iskolában lehet. 

AlsógaHa f ő j e g y z ő t v á 
lasztott. Récsey Géza nyuga
lombavonulásával megüresedett 
az alsógallai községi vezetőjegy

zői állás. A községi képviselő
testület Környei Gyulát, Alsógalla 
községben 18 éven át a legtelje
sebb megelégedéssel működött 
segédjegyzőt választotta meg 
egyhangú elhatározással vezető
jegyzővé. 

Árdrágitókat leplezett le 
tendörségUnk. Hosszú megfi
gyelés után két árdrágitási ügy
ben lépett közbe áilamrendőrsé-
günk. Munk Lajos 34 éves duna
szerdahelyi szabósegéd Komá
romban keresett elhelyezkedést 
s munkavállalása közben a sza
bóságot kereső közönségnek la
kásán felhalmozott szövetárujá
ból a 42— 45 pengőt érő szö
vetek méterét 80—100 pegőért 
igyekezett értékesíteni. Héber 
Jenő mészáros a marhahúst 2 80 
pengő helyett 3-20 pengőért 
árulta kilónként. A két árdrá
gítót rendőrségünk átadta az 
ügyészségnek. 

Halálozás. Köztiszteletben 
álló derék polgártársunk volt 
ki az élők sorából. Meghalt feb
ruár 18 án Takács Pál kertész
mester életének 63 ik évében. 
Nagy részvét mellett 20 án, pén
teken temették el. Az elhunytban 
Takács Gyula és Géza szerető 
testvérüket gyászolják. 

Nincs u t á n p ó t l á s a k o 
v á c s i p a r b a n . Eisoivadas fenye
geti a/, ősi magyar kovács
ipart, mert nincs utánpótlás. A 
vidéki ipartestületek az orvoslás 
egyik módját abban látják, ha a 
gazdasagokat is szakképzelt ko-
vácsiparos alkalmazásira kötele
zik. 

Betörők garázdálkodtak 
Tatán. Az elmúlt szombaton, 
egymásután négy betörés történt, 
Tatán, a város központjában. 
Betörtek Keineter Teréz kocsi 
utcái trafikjába és onnan 110 P 
készpénzt és mintegy 40 P ér
tékű dohányárut, behatoltak Sti-
b'nger László vaskereskedésébe 
és ott három ismétlő pisztolyt, 
mintegy 100 # drb. hozzávaló töl
tőn vt vettek magukhoz. Vakmerő 
tel lüket folytatva Schwarcz Lipót 
hadivakrokkant korcsmárost és 
trafikosl károsították meg leg
érzékenyebben, itt 350 pí-ngő kár 
jelezte nyomukat, majd Balogh 
Ferenc gépműhelyébe látogattak 
be. Mind a négy helyen a re
dőnyt nyitottak fel álkulccsal. 
A csendőrség azonnal erélyes 
nyomozást inditoi l . A lakosság 
körében nagy a nyugtalanság, 
mert a négy éjjeli őr m-m elég
séges a község éijth biztossága 
védelmére. 

OPEL OLIMPIA 31 ezer kilo
métert futott jókarban 6 jó 

gumival olcsón 

e l a d ó . 
Dél-Komárom Zichy-u. 32. 

Elveszet t 
egy nikkel „ D O X A " óra 
arany tiszti lánccal. Meg
találó 100 P. jutalmat kap 
a kiadóhivatalban. 

Komárom thj. szab. kir. város 
polgármesterétől. 

315711942. szám. 

Pályázati 
hirdetmény. 

Komárom thj . szab. kir. város 
nyugdíjazás és elbocsátás folytán 
megüresedett (2) kettő 

h i v a t á s o s t ű z o l t ó i 
állásra pályázatot hirdetek. 

Kinevezendök szolgálatuknak első 
éveiben az állatni rendszerű kisegítő 
szolgai illetménnyel és lakáspénzzel 
egybekötött tüzoltó-ujonei minőségben 
alkalmaztatnak, melytől kezdödőleg ré
szükre természetben egyenruha jár. 
Alkalmatlanságuk esetén minden jog
igény nélkül bármikor elbocsáthatók. 
Egy évi kifogástalan szolgálat után a 
tüzolrófőparancsnok javaslatára a meg
felelő újonc tűzoltókat tűzoltóvá lép
tetem elő, mely időtől kezdve az állami 
rendszerű I I . osztályú altiszti illetményt 
élvez. 

Az állásra csak 21. életévüket 
betöltött és 30 életévüket meg nem 
haladott katonaviselt olyan egyének pá
lyázhatnak, akik nem esnek az 1939 
évi IV. t. c. 5 §.-ánik tiltó rendelke
zései a'á. A gépkocsivezetői jogosít
vánnyal, autószerelő, lakatos, asztalos, 
ács, v i l l a n y s z e r e i k ö m i v e s , cipész, 
vagy szabó ipari segédlevelek valame
lyikével rendelkezők előnyben része
sülnek-

A meghirdetett állások egyikére 
az 1931. III.-t.-c alapján A. mintájú 
igazolvánnyal ellátott egyéneknek van 
elsőbbségi igényük, ha egyébként a fen
tebb előirt követelményekkel rendel
keznek. 

Egyenlő feltételek fennforgása 
esetén a fentieken kívül előnyben ré-
szesiilnek azok is, akik már megfelelő 
tűzoltói és légoltalmi kiképzésben ré
szesültek. 

A szabályszerűen felszerelt kére
lemhez eredetiben csatolandók : 

1. S/.iileteiési (házasok házassági) anyakönyvi kivonat. 
2. Egészségi állapotot igazoló, 

ujkeletü hatósági orvosi bizonyítvány. 
3. Isko'ai végzettséget igazoló 

bizonyítvány. 
4. Magyar honosságot (községi 

illetőségei) igazoló okmányt. 
5. Eddigi fo-lalkozását, családi 

állapotot igazoló, helyhatósági bizo
nyítvány. 

6. Erkölcsi előéletet és nemzet-
hőséget igazoló, uj keleti! bizonyítvány. 

7. Az igazolványosok törvény
szerű igényjogosultságáról szo:ó iga
zolványt. 

8. Katonai okmányok. 
9. Gépkocsivezetői, más ipari 

szakmához tart ozóeddigiscgédlevelnket. 
10. Származási okmányokkal 

igazolást arról, hogy nem esik ac. 
1931. IV. tc. hatálya alá 

A közszolgalatban álló alkalma
zottak pályázati kérelmüket szolgálati 
uton kötelesek benyújtani éa pályázati 
kérelmükhöz törzskönyvi lapjuk hiteles 
másolatát Is tartoznak csatolni. 

Felhívom a meghirdeteti állá
sokra pályázókat, hogy, a felsorolt ok
mányokkal felszerelt "és szabályszerűen 
felülbélyegzett sajátkezűkig \<í pályá
zati kérelmét Komárom, t l i j . szab. kir. 
város polgármesteréhez címezve 1942. 
március hó 14 napjának déli 12. órjáág 
nyújtsák be. 

A pályázati feltételeknek nem 
megfelelően szerelt, vagy elkésve érke
zett kérelmeket figyelembe nem veszem. 

Komárom, 1942. febr. hó 16-án. 
Alapy Gáspár 

m. kir . kormányfőtanácsos, 
polgármester. 

Felelős kiadó : 
CZIKE IMRE. 

Nyomatott Hacker D e a a í 
könyvnyomdájában Komárwai, 

Mussoilni-ut 23. 
Fekiós vezetó: Hacker h)ezsö. 
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