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Hirdetések díjszabás szerint. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

Felelős szerkesztő: 

P A T H Ó G Y U L A 

a lelkiismeretvizsgálódás 
ideje a nagyböjt, a bűnbá
nat, a szánom-bánom ideje, 
mely talán soha sem volt 
annyira időszerű, mint ezek
ben a napokban, amikor 
szinte halljuk, olvassuk és 
érezzük is, hogy letünőben 
a régi világ napja, uj csillag
zat aíatt más, jobb, kiegyen
súlyozottabb világrend szü
letik. „Vessük le saruinkat, 
ha a nagyböjt szent útját 
akarjuk járni!" Álljunk meg 
a rohanó életben, elmélked
jünk, éljük az önmegtaga
dásra szánt heteket, mely 
lelki megújulásra inti az em
berek millióit. A böjt kitűnő 
vezető, fegyelmező eszköz. 
Parancsol a szemnek, a vá
gyaknak, a vérnek. Felemeli 
a lelket a test fölé. 

Az éter hullámain át 
zeng-bong a harangszó. A 
nagyböjti harangok megszó
lalnak már s hirdetik : „ E m 
lékezzél meg ember, hogy 
por vagy és porrá leszel!" 
A napi eseményektől, az el
lentétektől, a mindennapi 
élet apró megnyilvánulásai
tól, a körülőttünk hullámzó 
konkolyhintők mesíerkedé-
seitől, a magunk gyarlóságai
tól tekintsünk el néhány 
percre s hallgassuk a ha
rangszót, a világ Megváltó
jának üzenetét, az uj életre 
hivó tanításokat, melyek 
örökké biztos útmutatónk 
marad. 

Az elmélyülés nemes, 
fönséges pillanatában ébred
jünk öntudatra s lássuk, hogy 

a világhatalmak egymással 
való kétségbeesett viasko
dása, az ágyuk dörgése és 
a repülőgépek bombáinak 
robbanása mögött ma ismét 
Krisztus üldözői állanak és 
a sanyargatás, az öldöklés 
fegyvereivel az örök igazsá
got akarják újra elnémítani. 
A nemzetközi hazátlan tár
saság Istent megtagadva azt 
akarja, hogy mindent lángba-
boritson. Az őskeresztények 
életpéldája azonban nem en
ged csüggedést lelkünkben, 
az aljas indulatokkal szem
ben azzal a jövőbe látó 
igazságossággal, báror el
szántsággal tekintünk, mint 
néztek ők, a vértanuk. 

Nézzünk mi is szemébe 
bátran, elszántan a közeljövő
nek, a kereszténységet és 
vele nemzetünket érintő nagy 
küzdelmeknek, a reánk váró 
sorsdöntő nemzeti felada
toknak. Erős hittel, meg nem 
alkuvó akarással, biró tett
vággyal vegyük fel a harcot 
ellenségeink ellen ott künn 
a csatatereken és itthon a 
rendet, fegyelmet, nyugodt 
életmenetet felkavarni akaró 
titkos propagandamunkával 
szemben. Éreznünk, tudnunk 
kell, hogy a legharmoniku
sabb egységben kell élnünk, 
fokozottabb, több, nagyobb 
munkát kell végeznünk, kö-
telességteljesitésében mara
déktalanabbnak kell lennünk, 
az élet minden vonalán szük
ségessé vált lemondást, vér
áldozatot hős magyar lélekkel 
önfeláldozóbban kell meg
hoznunk. Akiben az újjáéledés 
és a nemzet jövőjének fele
lőssége él, nem hátrál meg 

az élet súlya előtt, hanem 
Isten törvényei szerint él, 
hitében, keresztény erkölcs
ben megerősödve végzi nagy 
hivatását a munkahelyén, 
a haza szolgálatában, csa
ládja, társadalma, hazája, az 
emberiség boldogulásáért, 
az örök isteni igazságosság 
diadalrajutásáért. 

Szívleljük meg a nagy
böjt tanításait. A bűnbánat, 
a magunkbaszállás, a lelkiis
meretvizsgálódás hozzon va
lóban lelkimegujulást. Ha igy 
lesz, kálváriás utunk bizto
san elvezet a népek* a ma
gyar Haza teljes megváltása 
felé. 

Komárom város közigazgatási 
bizottság ülése. 

Az épitési szabályrendelet hatályának védelme — a 
leányközépiskola létesítésének kérdése — a városi 

utak állapota. 

Komárom thj. szab. kir. 
város közigazgatási bizottsága 
vitéz Nagy Nándor főispán el
nöklésével február hó 26-án, 
csütörtökön d. u. 4 órai kez
dettel ülést tartott a városháza 
nagytermében. 

Csukás István dr. várcsi 
főjegyző olvasta fel az elmúlt 
hóra vonatkozó részletes polgár
mesteri jelentést, őszinte rész
véttel emlékezett meg jelentésé
ben polgármesterünk özv. Zsin
dely Ferencné és Pajtás Gyula 
vezérkari ezredes elhunytáról. 
Városunk társadalmi életében 
első helyen állott nagyjaink te
metésén a város közönsége ne
vében vett részt, a végtisztesség
adásnál koszorút helyezet el. — 
A továbbiakban tudomásul adja 
a jelentés, hogy a közeilátás az 
általános gazdasági helyzet állal 
okozott beszerzési nehézségek 
ellenére zavartalan volt. A m. 
kir. közellátásügyi miniszter ja
nuár hó 15-ével országosan el
rendelte a liszt- és kenyérjegyek 
bevezetését, A jegyrendszerre 
való áttérés nem okozott zavart. 
— A szokatlanul zord téli idő
járás és az állandó havazás ko
moly közlekedési zavarokat oko

zott. A város területét olyan ha
talmas hó borította el, hogy 
annak csak a legszükségesebb 
mértékoen való eltakarítása is 
komolyan veszélyeztelte volna a 
háztartási alap költségvetésének 
egyensúlyát. Ezért a hiteltullépés 
elkerülése céljából nagyobb 
arányú munkát nem rendelhetett 
el és intézkedései csupán azt 
célozhatták, hogy a lehetőség 
korlátain belül — ha nem egé
szen kielégítő módon is, — de 
a közlekedést biztosítsa. — A 
havi jelentést követőleg ismer
tette Csukás István dr. főjegyző 
a november 18-án tartott ülésen 
elhangzott felszólításra megadott 
megnyugtató polgármesteri vá
laszt. 

A polgármesteri jelentés
hez Balogh Miklrs szólt hozzá. 
Kifogásolta, hogy igen sok eset
ben, igy a legutóbb a Hajnal
utcában épített uj házzal kap
csolatban, akkor kérnek a teiek-
és háztulajdonosok építkezési 
engedélyt, amikor már az épít
kezés rég befejeződött. Erélyes 
rendszabályok alkalmazásával a 
visszaélések meggátlását sür
gette. Javasolta, hogy a város 
a rendőrség támogatásával kény-
szereritse az építeni szándéko-

Megbizható 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 HAI^íGYA. Szövetkezet 
11-es sz. ü z l e t é b e n Komárom, Mussolini-út 19. 

Tagjainknak 
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Lőwy bútoráruház Győr 
Cr. Tisza István-tér 5. 

Ide menjen, ha 
jó bútort akar. 

zókat az építkezési szabály
rendeletek betartására A leány
gyermekek iskoláztatása kérdé
sét vetette azután fel. Alapos 
indokolással arra kérte a városi 
hatóságot, hogy minden eszköz
zel legyen rajta, hogy az uj 
tanévben már megnyithassa ka
puit a leány középiskola Koma
romban. Végül a városi utak 
állapotát, a hó okozta forgalmi 
zavarokat kifogásoita. 

Alany Gáspár polgármester 
a felszólalásra kimerítően vála
szol!. Mag:) is elismerte, hogy 
az építkezési szabályrendet be
tartása körül bajok vannak. 
Erélyes intézkedést igért. Az 
államrendőrségtűi kérni fogja, 
hogy a iendőióiszemek az épít
kezési engedélyek igazolását kö
veteljék. A Hajnai ufcai építke
zést felülvizsgálja s ha súlyo
sabb esettel találkozik, nem ret
ten meg, hogy elrentető például 
az engedély nélkül foganatosí
tott építkezést lebontatja. Jelen
tette, hogy a leányközépiskola 
létesítése tárgyában beható tár
gyalást folytatott igen kedvező 
eredménnyel. Közoktatási ható
ságaink hajlandó egy négy osz
tályú alsófoku gimnáziumot és 
egy négy évfolyamú leanykeres-
kedelmi iskolát felállítani. Csak 
az elhelyezés dolgában vannak 
még nagy nehézségek. Elgondo
lása szerint az iskolaépület is 
megoldható lesz, ha a két vá
rosrészben küiön-külön elhelye
zett járásbíróságokat egyesíteni 
lehet. A komarom újvárosi ha
talmas járásbirósági palota, ha 
felszabadul, alkalmas lesz az uj 
leányközépiskola elhelyezésére. 
Az utak állapotára vonatkozóan, 
— mint havi jelentésében is 
emiitette — hangsúlyozta, hogy 
anyagi fedezet hiányában kielé
gítően intézkedni nem tudott. 
Komárom utcáira 337000 köb
méter hó esett. 

A rengeteg hó eltakarítása 
800000 P kiadást jelentett volna. 
Még sokkal kisebb összeg sem 
állt rendelkezésére, hisz • cimen 
fedezet a költségvetésbe nem 
állítottak be, hiteltullépét pedig 
nem vehetett igénybe. Zsidó 
munkásszáddal sem dolgoztat
hatott, mert ilyet nem bocsájtot-
tak rendelkezésére. A veszedel
mes rendkívüli időjárás elmúlt, 
reméli, hogy rövid időn belül 
az utak állapota kifogástalan 
lesz. A tárggyal kapcsolatban be
jelentette, hogy a Komáromi La
pok február 14-én megjelent: 
„A közönség véleménye a ko
máromi utcákról" cimü súlyos 
becsületsértő és rágalmazó k i 
tételeket tartalmazó panaszos 
levél miatt felhatalmazást kért a 
belügyminisztertől a sajtó utján 
elkövetett büntető eljárás meg
indítására. 

A közigazgatási bizottság 
nagy megelégedéssel vetíe tudo
másul a polgármesteti választ 
és bejelentéseket. 

A hatóságok havi jeienié-
seit egyhangúlag vetle tudomá
sul a bizottság. Figyelmet keltett 
hnreh Géza ügyészségi cin ok két 
kérelme; menetjegy iroda fel-
r;liiása es a gyógyszertárak éjjeli 
s oigálatának rendezése tárgyá
ban. 

A közigazgatási bizottság 
a havi jelentések megtétele ulán 
újjáalakította albizottságát. A', 
előterjesztés szerint az elmúlt 

évben működött bizottsági tago
kat hagylak meg újra az albi
zottságban. 

Szatmár vármegye átiratát 
tárgyalva, elhatározta a közigaz
gatási bizottság, hogy hasonló 
szellemű feliratban kéri a kor
mányzatot, hogy a zsidóbirtokok 
igénybevétele eljárását gyorsitsa 
meg s igénybevételi határozatok 
jogérvényessége halasztást ne 
szenvedhessen. 

A közigazgatási bizottság 
ülése után az albizottságok ülé
seztek. 

A hitelbank nagy tranzakciója 
Komáromban. 

Komáromot rendkívül kö-
zelrő érintette és Komárom 
messze vidékének hiteiéletére, 
pénzügyi helyzetére, közgazda
sági fejlődésére mély hatású, 
nagy jelentőségű a Magyar Álta
lános Hitelbank nagy arányú 
tranzakciója, melyet a Böhmisch-
Marische Bank Pra^ (ezelőtt Légió 
Bank), továbbá a Pozsonyi Első 
Takarékbank intézetekkel bonyo
lított le. 

A Pénzintézeti Központ 
közreműködésével a Magyar Ál
talános Hitelbank, melynek affiláit 
intezete a Komárommegyei Hitel 
bank (Baross út), megvásárolta a 
Böhmisch-Máhiische Bank Prág 
(azelőtt Legio Bank) tárcájában 
levő Felsörnagyarországi Hitel 
bank Rt. rér-zvényei, amelyek 
ezen intézet teljes alaptőkéjét 
képviselik. Az intézet Kassa szék
hellyel 9 fiókintézettel Bereg
szászon, Dunaszerdahelyen, Ér
sekújvárt, Komáromban, Loson
con, Munkácson, Rozsnyón, Tor
naiján és Ungvári működik. A 
Magyar Általáros Hitelbank a 
tranzakcióval igen jelentős mér 
tékben erősili pozícióját és ed
dig is elfoglalt vezetőszertpét a 
Felvidéken, Kát pataiján és Csal
lóközben, a mélyreható szerve
zeti egyszerűsítések végrehajtá
sával üzletitevékenységét tudja 
fokozni is csak ami által a mi 
vidékünk gazdasági élete lendül
het fel. 

A Magyar Általános Hitel
bank ugyancsak érdekkörébe 
vonta a Pozsonyi Első Takarék
bank kötelékébe tartozott 1845 

óta fennálló Komárom Első Ta
karékpénztár Rt.-t, amennyiben 
megvásárolta a pozsonyi bank 
birtokában levő első „öreg" ia-
karekunk részvényeinek túlnyomó 
részét. A nagyszabású bankmű
velettel a hárommilió pengőt 
meghaladó kihelyezési állomány-
nyal és három és félmillió betét
állománnyal rendelkező pénzin
tézetünket kapcsolta érdekeltsé
gébe. A Hitelbank — mint érte
sülünk — a régi komáromi pénz
intézetet egybeolvasztja az 1922-
ben Csonka-Komáromban alapí
tott és a felszabadulás után a 
Baioss ut 7 szám alá áthelye
zett affiliált intézetével, a Koniá
rommegyei Hitelbankkal. 

Dr. Fabinyi Tihamér, a 
Magyar Általánok Hiteibank el
nök-vezérigazgatója és dr. Mándy 
Lajos ügyvezető igazgató a ma
gyar nemzetgazdasági hitelélet 
minden vonatkozásában értékes, 
felelőségérzéstől áthatott és ered
ményes munkát végeztek a két 
nagyvonalú tranzakció lebonyo
lításával, mert bátor széles vo
nalú elgondolással magyar ér
dekkörbe siettek bekapcsolni fel
szabadult területeink pénzinté
zeteit. Komáromi viszonylatban 
csak örülni tudunk a Magyar 
Általános Hitelbank élettér nye
résének, mert az affiliált Komá
rommegyei Hitelbank működése 
meggyőzött bennünket, hogy a 
rendelkező erőforrások felhasz
nálásával első harcosként állt 
Komárom és messze vidéke gaz
dasági életének fellendülése szol
gálatában. 

Gazdaképzés, gazdakör alakítás 
Komáromba. 

Uj utakra lépett gazdatársadalmunk. 
A világrengető, sorsdöntő 

idők tanítottak meg, hogy uj 
honfoglalást hajtsunk végre a 
magyar földön s uj, képzett 
szervezett gazdatársadalommal 
induljunk méltó helyünket elfog
lalni a megzőgazdaság világver
senyében. Hogy a nagy jelentő
ségű törekvés céltudatos, jó 
mnnkát végez, azt bizonyítja a 
m. kir. komáromi gazdasági is
kola vezetésében megtartott 113 
számú téli gazdasági tanfolyam, 
melynek záróvizsgáját február 
22-én, vasárnap délelőtt 10 óra
kor tartottak meg. Különös örö

münkre és megelégedésünkre 
szolgált látni a záróvizsgán a 
tanfolyam 30 hallgatója között 
25 komáromi kisgazdái, Ko
márom gazdatársadalmának k i 
tűnő tagjait, akik tettekben tesz
nek tanúságot arról, hogy meg
értik a korszavát, tudják, hogy 
a hazai föld védelmére, a nem
zeti érdeket szolgáló többterme
lés előmozdítására első teendő, 
szaktudásbeli tökélesedés, a to
vábbképzés, az érdekszervezke
dés. Mind eme szükségleteket 
nyújtja az ezüstkalászos gazda
képzés, amelyre a komáromi 

kisgazdák időt fáradságot, an vagi 
áldozatot hoztak és beiratkoztak 
a téli gazdasági tanfolyamra. 

Az iskola igazgatósága 30 
hallgatót bocsnjtott vizsgára. A 
25 komáromi kisgazdán kivül 
1 Bajcs, 1 Kocs, 1 Nemesho-
dos, 1 Székelymaros és 1 Újpest 
községbeli lakos. Életkorukat 
tekintve a hallgatók közt nagy 
különbség mutatkozott, mégis a 
18 évesek az 58 évesekkel is a 
iegjobb egyetértésben éltek. Föld
tulajdont illetőleg 13 volt, aki 
10—20 hold földdel rendelkezett, 
a többiek 1 — 10, illetve 20—50 
hold földön gazdálkodnak. 

A záróvizsgát közös isteni-
íiszteletek vezették be, majd a 
városháza nagytermében a me
gye, a város, az állami és tan
ügyi főtisztviselők, érdekeltségi 
vezetők és gazdatársadalmunk 
több kitűnősége előtt dr. Gár
donyi József gazdasági tanácsos 
elnöklésével zajlott le. Sült Jenő 
gazdasági iskolai igazgató, tan-
totyamvezető kérdéseire adott 
na^y szaktudást eláruló értelmes, 
Szabatos feleletek igazolták, 
hogy a tanfolyam elérte célját, 
igen eredményes volt. 

Vizsga után nagy érdeklő
dés meiiett tartott a tanfolyam 
önképző gazdaköre díszközgyű
lést. Mezes Ferenc gazdaköri 
elnök, elnöki megnyitójában je
lentette, hogy a „Komáromi Gaz
dakör" 80 taggal megalakult s 
s máris szép működést fejt k i . 
Halka Gábor a takarmányozás
ról, Rácz Béla a silózásról, vitéz 
Kertes Antal az olajosnövények 
időszerűségéről, Varga Imre 
„Tartsunk össze" cimmel tar
tottak értékes előadást, majd 
Füssy József hangulatos szava
lata és Fogarasi József tanitó 
vezetésével énekszámok egészí
tették ki a műsort. 

Szép volt, a magyar össze
fogás szempontjából is kiemel
kedő volt a tanfolyam és záró
vizsgája. 

Sikert hozott 
a műsoros Honvédest. 

A legnemesebb, a legszebb 
cél szolgálatában, a háborúban 
küzdő hős honvédeink testi ép
ségének védelméért akcióba lé
pett Vöröskereszt javára műsoros 
Honvédestet rendeztek Alapy G á s 
pár, dr. Csaplovics József, Fied-
ler József, vitéz Haynal Alajos, 
vitéz Nagy Nándor, Reviczky 
István, dr. Zsindely Ferenc véd
nöksége alatt a komáromi Kat. 
Kör és a délkomárcnii rk. egye
sületek február hó 21-én, szom
baton és február hó 22 én, va
sárnap este 8 órai kezdettel 
Komáromujvárosban, az Ipar
testületi Székház nagytermében. 
A hazafias cél igen nagyszámú 
előkelő közönséget hozott össze 
mindkét nap, a változatos mű
sor nagy érdeklődést, általános 
megelégedést keltett. 

A műsor a tervezet szerint 
zavartalanul egybefolyóan per
gett le. A 22-ik honvéd gy. e. 
zenekara kíséretével a Himnuszt 
a közönség énekelte el. Utánna 
Környei Imre jeles tenorista, 
operaének-müvészünk Babits L. : 
Fohász a kormányzóért cimü 
hatásos dalt hangkincsének pazar 



1942. február '28. UjiComárQg»B^^ej Hirlap, J. oldal. 
megcsillogtatásával énekelte Poór 
István zongora kísérete mellett. 

Megnyitóbeszédet mondott 
Marosi István. 

A Levente Énekkar első 
szereplésében a „Honvédejtőer
nyős indulót14 énekelte meglepő 
készséget tanúsítva Marosi Ist
ván vezénylésével, majd Keszi 
Jenő „A falu hőse" című melo
drámát szavalta e! érzéssel. Ki
sérték : Thököli Jenő hegedűn és 
Poór István zongorán. 

Az Árpáiiházi Boldog Mar
git Egyházi Vegyeskar, a 22. 
honvéd gy. e. z nekara kísére
tével Poór István vezénylete alatt 
Huber K.: Fohász-át énekelte el, 
ezt követoleg Kiss Gyula Vég
vári és Gyóni verseiből szavalt, 
kitűnő előadásával méiy hatást 
keltve. 

Szünet után a Szent Imre 
Dalkör Marosi István vezénylé
sével Ammer: „Nem, nem, soha I " 
és Szabados „Országzászló" ha
zafias dalokat énekelte. 

A Levente énekkar Marosi 
István vezénylése és a 22. gy. 
e. zenekara kísérete mellett 

Náray: Erdélyi indulóját adta 
elő. 

A mos felkapott és nép
szerűsített Marikám, Valahol 
Oroszországban, Pannikám rnű-
dalokat Varga Marik* az Ár
pádházi B Margit Vegyeskar, a 
22. honv. gy. e. zenekara adta 
elő Poór István vezénylésével. 

Végül Börzsönyi: „Hét fa
kereszt" cimü színjátékból az I . 
és I I I . jelenetét Forstner Vali, 
Rétfalvi Margit, Keszi Jenő, Ma
rosi István, Radnóti Ferenc, 
Szöllősi Sándor, Radnóti Károly, 
Varga Kálmán, Kovács Irtván 
nagy tetszést aratva mutatták be. 

A nagy fáradsággal és 
művészi készséggel megiendezeít 
műsoros előadás kb. 4 - 500 i '-t 
hozott a jótékony célra. — Mint 
értesülünk az előadást március 
hó 1-én a Népmüvelés Bizott
ság rendezésében változatlan 
műsorral megismétli. Belépő
d í j : 1. hely 80 f., I I . hely 
50 f., I I I . heíy 30 fillér. Jegyeit 
elővételben Czike Púi és Társai 
könyvkereskedésben kaphatók. 

Diákotthon jubileumi ünnepe 
március 8-án a kultúrpalotában. 

Részletesen beszámolt az 
Uj Komárommegyei Hirlap a sze
retet megnyilatkozásának arról a 
lélekemelő ünnepségéről, melyet 
a Palkovich Diákotthon (Diák
menza) rendez alapításának hu
szadik évfordulója alkalmából 
március 8-án a kultúrpalotában. 
A nagy érdeklődést keltő jubi
leumi ünnepség részletes műsora 
a következő : 

1. Himnusz. Előadja a benc. 
gimn. zenekar. 2. A jó szivek 
köszöntése dr. Borka Gézától, 
előadják a Diákotthon növen
dékei. 3. Palkovich Diákotthon 
induló. A 20 éves jubileumra 
irta Pataki Maurus bencés tanár, 
a Diákotthon igazgatója. Elő
adja a gimn. zenekar. 4. Emlé
kezés, elmondja Pataki Maurus 
5. Liszt: XI . rapszódia. Wagner-
Liszt: Fonódal. Schubert: Des-
dur Scherzo. Zongorán előadja: 
Scheller Erzsébet művésznöven

dék. 6. Köszöntő, elmondja Kos-
sányi József pol. isk. tanár, a 
Diáketthon volt növendéke. 7. 
Hassíer : Ünnepre jöttünk. Ko
dály: Ah, hol vagy magyarok, 
énekli a bencés gini. vegyeskara. 
8. Rachmaninoff: Cis-moll pre-
lude. Mendelssohn: Rondó cap-
riccioso. Zongorán előadja Schel
ler Erzsébet művésznövendék. 9. 
Magyar népdalegyveleg. Fuvolán 
előadja Pataki Maurus tanár a 
gimn. zenekar kíséretével. 10. 
Magyar Hiszekegy. Előadja a 
bencés gimn. zenekar. 

Magyar jövőnk reményének, 
a tanulóifjúság felsegélyezése ja
vára rendezett nívós kulturestre 
olvasóink figyelmét ezúton is 
felhívjuk. 

Jegyek ára: I-V. sor 3 P. 
V-X. sor 2 P, X-XVIII. sor 1 P, 
diák- és állóhely 50 f. Jegyek 
elővételben a Unióban kaphatók, 

A k i ü t é s e s tífuszról. 
A kiütéses tífusz eddig el

kerülte városunkat s a trianoni 
Magyarország területén is csak 
elvétve fordult elő, inkább csak 
a tisztátalanságukról közismert 
kóbor cigányok, vándorlók, illetve 
a velük érintkezett lakosság kö
zött lépett fel szórványosan. 
Kárpátalja és Erdély visszacsato
lása után azonban már kerültek 
vissza hazánkhoz olyan területek 
is, ahol elég gyakori volt a k i 
ütéses tífuszos megbetegedés. A 
szörnyű, veszedelmesen pusztitó, 
gyorsan terjedő betegség igazi 
hazája Oroszország, továbbá a 
volt Lengyelország területe, va
lamint Besszarábia. A statisztika 
szerint ezeken a területeken az 
1918—1922 években 25 millió 
ember betegedett meg a kiütéses 
tífusz fertőző betegségben és 
kb. 2 5 millió ember halt meg. 

A kiütéses tífusz egyike a 
legrettegettebb fertőző betegsé

geknek. Legtöbbször járványsze-
rüen lép fel, de néha szórványo
san. Fertőzés esetén 12—14 napi 
lappangás után magas lázzal 
jelentkezik, majd előjönneka a hal
ványpiros gombostüfejnyi, vagy 
lencsényi kiütések a testen. Már 
az első hét végén fájdalmas 
nyelés, kínzó köhögés, esetleg 
tüdőgyulladás súlyosbítják a be
tegséget, később iellép az ön
tudatzavar, delírium. A kiütéses 
tífuszt a ruhatetü terjeszti, a be
tegség okozója pedig a Rickettsia 
Prowazeki-féle mikroorganizmus. 
Nem szükséges hangsúlyozni, 
hogy a bajt terjesztő apró 
élősdi állat igen gyorsan szapo
rodik, mindenhova nagyon köny-
nyen beférkőzik, szennyben, p i 
szokban üti fel tanyáját. 

Amióta Oroszország köz
vetlen szomszédunk lett és a 
katonáink oroszföldről szabad
ságra jönnek haza, megszapo-

rodtak a kiütéses tífuszos esetek. 
Ha meggondoljuk, hogy a fertő
zött tetvek gyakran ezer kilomé
tereken át játszák ki az ellenőr
zés éoerséget s katonáink, hon
védelmünk leggondosabb óvin-
iézkedései dacára is könnyen 
behozhatok a hátországba, rneg-
értheljük a rettegett betegség 
terjedésének lehetőségét. 

Komárom város közegész 
ségügyi hatósága épugy, mint az 
ország összes katonai és polgári 
hatóság, minden igyekezettel 
arra törekednek, hogy a járvány 
nálunk ne üthesse fel tanyáját, 
fiz a hátország és a honvédség, 
de a lakosságnak is, közös ér 
deke. A baj megelőzésére tehát 
mindenkinek kötelessége. Első
sorban figyelmeztetni a szabad
ságra hazatérő katonákat, hogy 
megérkezésük utan azonnal je
lentkezzenek a városi orvosoknál. 
De ez nem elég. A város falain 
belül is ismeretes a ruhatefü. 
Figyeljen mindenki szomszédjára 
és h i meggyőződik arról, hogy 
valaki tetves, (tuiia,- fejtetves, 
vagy serkés) hozza a hatóság 
tudomására. A város fertőtlenítő 
intézeieí tart fenn, ahol a tetves 
személyeket, azok ruháit és la
kását díjmentesen fertőtleníti. 

Féljünk a kiütéses tífusztól, 
pusztítsuk a ruhatetüket, nehogy 
az pusztítson bennünket. 

H Í R E K . 
Képviselőt fogadónap 

Komáromban. Király József 
országgyűlési képviselő március 
2-án, hétfőn d. e. 11 órától 
kezdve képviselői fogadó- t és 
panasznapot tart a Magyar Élet 
Pártja, Deák Ferenc utcai hiva
talos helyiségében. Ugyanezen 
napon este 6 órai kezdettel a 
párt komáromi választmánya tart 
megbeszélést s tanácskozást. 

Vitézi esküt tett . A Vitézi 
Rendben felvett Sóváry (Sohár) 
Ottó ny. őrnagy február 18-án 
tette le a vitézi esküt vitéz Saly 
Iván ezredes vármegyei szék
kapitány kezébe. Az uj vitéz a 
83-ik gyalogezrednek volt hős 
tisztje, a megszállás alatt pedig 
a magyarság bátor kitartó ren
dületlen harcosa. A cseh ura
lom alatt mint gimnáziumunk 
tornatanára az uj nemzedék kö
rében is nagy népszerűségre 
tett szert, az ifjúság magyar 
szellemben nevelése terén fel
becsülhetetlen munkát végzett. 
Most a komárommegyei vitézi 
szertartó tisztségét tölti be nagy 
közmegelégedéssel. 

Halálozás. Megdöbbenés
sel vettük a lesújtó gyászhírt: 
vitéz nemes Széchy Imre tábor
nok nagykanizsai dandárparancs
nok felesége 48 éves korában f. 
hó 18-án szivbénulásban meg
halt. Évekkel ezelőtt itt állomáso
zott Széchy Imre Komáromban, 
ahol a város egész társadalma 
osztatlan szeretettel vette körül 
a népszerű ezredparancsnokot 
és a most elhunyt nemeslelkü 
hitvesét. 

Közgyűlés. Komárom és 
Vidéke Ipartestület f. évi már
cius hó 1-én délután 3 órakor 
székháza nagytermében tartja évi 
rendes közgyűlését. 
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M ű s e l y e m és 
h e r n y ó s e l y e m 
ö s s z e s m i n ő s é g b e n . 
Kérje minden üzletben 
Vigyázzon a márkára: 

Lelkigyakorlat az újvá
rosi egyházközségben. Március 
5., 6., 7. és 8. napjain az újvá
rosi katolikus hívek lelki épülé
sére lelkigyakorlat lesz. A lelki
gyakorlatos szentbeszédeket Bőle 
Kornél domonkosrendi atya, or-
szágoshirü, a rádióból is jól is
mert hitszónok fogja mondani. 
Az egyházközség vezetősége ez
úton is kéri a híveket, hogy a 
lelkigyakorlaton minél többen 
vegyenek részt. 

Köszönetnyilvánítás. A 
hadbavonulók részére adomá
nyozott cigaretta kiadásaira az 
elmúlt héten az alábbi adomá
nyok érkertek : Czibor Géza 8 
P, Jókai Cserkészcsapat Mátyás
őrse 5 P. Az adományokért ez 
uton mond hálás köszönetet és 
további szíves adakozást kér: 
Alapy Gáspár polgármester. 

A védőnők államosítása. 
A m. kir. belügyminiszter az 
egészségügyi intézmények meg
szervezése után, most az egész
ségügy szolgálatában álló védő
nőket is állomositotta. Városunk
ban és a vármegyében összesen 
32 védőnő nytrt kinevezést, akik 
eddij; is az egészségügy szolgá
latában állottak. A kinevezés igy 
személyi változást nem hozott, 
a védőnők folytatják működé
süket. 

A Jókai Egyesület hang
versenye a honvédeink javára. 
A Győri Vagon- és Gépgyr.r 
Dalkörét látja vendégül márc. 1-
én, 11 órakor a Jókai Egyesület, 
országos hírű 80 tagu munkás
dalárda honvédeink javára hang
versenyt ad a kultúrpalotában. 
Helyárakat egységesen 50 fillér
ben állapították meg. Műsor: 
1. Halmos imádság a hazáért. 
Előadja a győri Magyar Waggon 
és Gépgyár „Egyetértés" Dalköre, 
2. Kacsóh: Rákóczi megtérése, 
énekli vitéz Barthalos Tibor. 3. 
Lányi: Szülőföldem. Boldis: Ka
tonaének. Halmos: Paraszti nó
ták. Előadja az „Egyetértés" 
Dalkör. 4. Pohárnok Jenő, a Győri 
Nemzeti Hirlap főszerkesztőjének 
előadása. 5. Strausz J.: Kék Duna 
keringő. Előadja az „egyetértés" 
Dalkör, zongorán kiséri Kőváry 
Dezső. 
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Honvédeinkért. A keleti 
harctéren küzdő hös honvédeink 
téli ruházati cikkekkel való el
látására az elmúlt héten az 
alábbi adományok érkeztek: A 
járási ipartársulat gyűjtése : 467 
pengő 38 fillér. Bátyayné, Antal 
Gabriella igazgatónő vezetése 
alatt álló polg. leányisk. gyűj
tése és jégünnepélyének bevé
tele : 300 P. Komaromi Evangé
likus N ő e g y l e t : 244.96 P. Ko
márom Vármegye alispáni hiv. 
tisztv. és egyéb a lkl . : 134.76 P. 
Komárom Városi Közkórház or
vosai és egyéb alkalmazottai: 
103.50 P. Komáromi Szt. Bene
dekrendi Kat. Gimnázium tanári 
kara: 82 P. Komárotnóváros kir. 
járásbíróság alkalmazottai: 25 P. 
Délkomáromi ref. elemi iskola : 
24.13 P. Szomor Barnáné: 20 P. 
Komáromi Háziasszonyképző ta
nárai és növendékei: 17.50 P. 
— Természetbeni adományok : A 
Vöröskereszt választmány mun
katársai : 13 drb. sál és 1 pár 
érmelegitő, Délkomáromi ref. 
elemi iskola növendékei: 565 
drb. cigaretta, 3 cs. cigaretta
dohány, 3 cs. cigarettapapír, 9 
doboz gyufa. Délkomáromi ref. 
leányegyesület 12 drb. sál kö
tése, Stenzinger Olga: 2 pár 
kesztyű kötése, üdvhadsereg 
munkatársai 12 drb. sál, Rész 
Albert 2 drb szőrme, Komáromi 
Kálmán 1 drb. sál, dr. Kiss La
jos 2 pár harisnya és 1 drb. hó-
sapka, Sulacsik Lajos: 1 pár 
flanelkapca és 1 pár gyapjú láb
szárvédő, Papp Gáborné 1 drb. 
szőrmegallér, Arany és Szóbei: 
2 pár meleg férfizokni, Hajnal 
Oszkár: 2 pár meleg zokni, 2 
pulóver, özv. Streba Istvánné: 1 
pár harisnya, özv. Berd Hen-
rikné : 1 pár térdmelegitő, Se
bestyén András: 1 drb. sapka, 
N. N. 20 drb. leventecigaretta, 
dr. Kun Árpád 1 drb. meleg 
sál. Az adományokéit ez uton 
mond hálás köszönetet és ujabb 
adományok felajánlását kéri: 
Alapy Gáspár polgármester. 

Kulturmunka Ógyal lán. 
Dicséretet érdemelnél: ötletes és 
tartalmas munkájukért az ógyal-
lai állami iskola tanitói és ta
nítónői, kik felosztva maguk kö
zött a népművelési munkát iga
zán példás és eredményes mun
kát végeznek. Legutóbbi előadá
sukon is a Vármegyei Népmű
velési Bizottság oktató keskeny-
filmjein kivül Vidra László dr. 
községi orvos a tüdővészről, 
Kmetykő József állami iskolai 
igazgatótanitó a gyümölcsfák 
ápolásáról tartottak szépen át
gondolt, élvezetes előadást. Nagy 
Árpád tanitó pedig „Hogyan él
nek a székelyek" címmel tartott 
előadást, melyen a tanítványai
val személyesítette meg a szé
kelyek dalait, táncait, népszo
kásait. A többszáz főnyi közön
ség elragadtatással hallgatta az 
előadást. 
Előfizetőinkhez 1 Eddig küidött 
lapszámaink megtartásával t. 
Címet előfizetőink sorába vettük 
és kérjük, "hogy az előfizetési 
dijat — a hátralékot is — mi
előbb beküldeni szíveskedjék. 
Lapunk további fejlesztése csak 
ugy áll módunkban, ha t. Elő
fizetőink pártolják, támogatják 
lapunkat. Teljes tisztelettel az 
Uj Komárommegyei Hirlap kiadó
hivatala. 

Kibővítik a hajógyárat. 
A MFTR. megbízásából Scholtz 
Andor miniszteri tanácsos, a 
MFTR. vezérigazgatója a napok
ban tárgyalást folytatott polgár
mesterünkkel a helybeli hajógyár 
kibővítése ügyében. Az a tev, 
hogy a MFTR megszerzi a vá
rostól a hídfeljárótól nyugatra 
eső területet, amely mintegy 
4000 négyszögöl, itt egy uj só
ját és több műhelyt épít. A tár
gyalás folyamatban van és an
nak anyagát polgármesterünk 
előreláthatólag a március havi 
közgyűlés elé terjeszti. 

A városi kisgyűlés hatá
rozatképtelen volt. Vitéz Nagy 
Nándor főispán február 26 ára, 
csütörtökre ülésre hívta egybe 
Komárom város törvényhatósági 
kisgyűlés kinevezett tagjait, hogy 
velük a közgyűlésre előkészí
tendő és saját hatáskörében el
intézendő fontos ügyeket, városi 
életünkre kiható kérdéseket le
tárgyaljon. Miután az ülésre 
mindössze csak 5 kisgyülési tag 
jelent meg. a gyűlés határozat
képtelenné vált, a tárgyalást nem 
lehetett megtartani. — Itt kö
zöljük — már jó előre — hogy 
március 4-én, szerdán d. u. 4 
órakor tart a kisgyűlés ülést, 
közvetlen utána fél 6 órakor 
pedig a törvényhatósági bizott
ság rendkívüli közgyűlést tart. 
Az adópolgárság érdekeit kép
viselő kinevezett törvényhatósági 
bizottsági tagokat kérjük, hogy 
a közélet terén vállalt köteles
ségeiknek maradéktalanul tegye
nek eieget, a gyűlésekről való 
elmaradásukkal ne tegyék a jö
vőben határozatképteltnekké az 
üléseket, mert a nemtörődöm
séggel, közönnyel csak a város 
életáramát lassítják meg, a ia-
kosság érdekei ellen vétenek. 

Áthelyezés. A Német Aka
démia és a budapesti Német 
Tudományos Intézet támogatá
sával működő Komáromi Német 
Nyelvtanfolyamok " Deák Ferenc 
utcai polgári fiúiskolában tartott 
tanfolyamait a polgári leányis
kolába, Deák Ferenc utca 9. sz. 
alá helyezte át. Beiratkozni itt 
is lehet. 

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

Telefon 470. 
11 

Febr. 28-án, március 1, 2, 3-án, 
szombat, vasárnap, hétfő, kedd 
415, 1127 és l|29-kor, vasárnap 

215 órakor is 
Kádár, Kontra, Kerekes 
bolondos játék a pénzzel és a 

szerelemmel. 
UFA világhiradó. 

Március 4-én, szerdán és 5-én 
csütörtökön l [ 2 7 és l | 2 9 órakor 

Földöntúli muzsika 
megrázó filmdráma. 

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

kezdése előtt 1 órával. 

Halálozás. Egy munkában 
eltöltött, szorgalomban és be
csületességben tündöklő magyar 
életfa dölt ki . Meghalt id . Bő 
szbrményi József, voít dunamocsi 
földbirtokos. Ki ne ismerte 
volna a város jobb és balpart
ján a hatalmastermetü Böször
ményi Józsefet, a hajózási vállal
kozót, kinek gőzhajója, uszályai 
járták, a Dunát megrakodva. 
F. hó 24 úii életének 87. évében 
elhunyt öregurat f. hó 26 án d. 
u. 2 órakor helyezték a duna
mocsi ref. temetőben nagy rész
vét melleit örök nyugalomra. 
Halálát nagyszámú gyermekei, 
köztük vitéz Böszörményi Ödön 
Dunaalmás község főjegyzője, 
menyei és 17 unoka gyászolja. 

Sorozás Komáromban. 
F. évi március hó 3, 4, 5-én 
reggel 9 órától kezdődőleg a 
Katolikus Legcnyegyesület Br. 
Eötvös utca 24. sz. alatü szék
házában lesz a sorozás meg
tartva. A sorozás rendjét a fai-
ragaszuk ismertetik. 

Köszönetnyilvánítás. A 
hadiözvegyek és hadiárvák gon
dozására a Jókai Mozgó enged
ményesei 100 P-t voltak szíve
sek felajánlani. Az adományért 
ez uton mondok hálás köszö
netet. Alapy Gáspár polgármester. 

Jégfinnepély. Kedves és 
szépsikerü jégünnepélyt rende
zett a Deák-utcai áll. polg leány
iskola „Klapka György Sport
köre" a harctéren küzdő kato
nák javára. Februán hó 22-én, 
vasárnap este 7 órai kezdettel 
az iskola udvarán létesített jég
pályán látványos és szórakoz
tató műkorcsolyázó bemutatót 
tartottak az iskola-növendékek, 
komáromi és érsekújvári leg
jobb műkorcsolyázók. A szülők 
és a nagyszámú köszönség igaz 
örömmeladóztak Bútyay Mihályné 
igazgatónőnek és tanári testü
letnek. 

Meghivó. A Komáromi Máv. 
Alkalmazottak Önsegélyző egye
sülete f. évi március hó 22-én 
tartja XX-ik évi rendes közgyű
lését a Komáromi Társaskörben 
d. e. 11 órakor, melyre ezúton 
hívja meg az egyesület t. tagjait. 
Határozatképtelenség esetén a 
közgyűlést március hó 30-án 11 
órakor fogja ugyanott megtartani. 
Az esetleges indítványokat 8 
napon belül kell az egyesület 
elnökségéné! írásban benyújtani. 

Fogyasztási adókban á l 
talában csökkenés mutatkozik 
Az elmúlt évben borfogyasztási 
adóból 39.314 P 58 f. folyt be az 
előző évi 79186 P 32 f-rel szem
ben. A szeszfogyasztási adó 
14.712 P 72 f. volt, az előző évi 
11.351 P 61 f-rel szemben. Erő
sen emelkedett a sörfogyasztási 
adópótlék, amely az elmúlt év
ben 12 643 P 84 f. volt az előző 
évi 5265 P 62 f-rel szembeni 
eredménnyel. A husfogyasztási 
adóból 60834 P 43 f. folyt be, 
míg az előző évi eredmény 
65358 P 38 f. volt. 

őszre elkészül a medvéi 
Duna hid . A Kisalföldön nagy 
örömet keltett a kereskedelem
ügyi minisztériumnak az a tá
jékoztatója, amely hitül adta, 
hogy a medvéi Duna-hid a nyár 
fojyamán teljesen elkészül. Re
mény van van rá, hogy mihelyt 

ezt a munkát a minisztérium 
hídépítési osztálya befejezi, hoz
záfognak a doborgázi Duna-hicl 
építéséhez is. Az uj hid munká
latait előreláthatólag 1943 tava
szán kezdik meg. 

S P O R T . 
A tavaszi labdarugó évad 

mátcius 15-én kezdődik az 
Alszövetségben. 

Megtörténtek a kisorsolások. 

A Dunántúli Alszövetség I , 
osztályú tavaszi évadja március 
15-én kezdődik. Már befejezték a 
a sorsolást, amely az I . osztály 
A) csoportjába tartozó komáromi 
csapatokat a következőkben érinti: 

Március 15: Selyemipar— 
KAC, TSC 1I.-KFC. 

Március 22: KFC—cSfc I I . , 
K ü h n e — K A C , SVSE II.—TSC I I . 

Március 29: K A C — D A C , 
TSC II.—Hubertus I I . 

Április 5-6: KAC—Kerület, 
KFC-Vágsel lye. 

Április 12: GyAC—KAC, 
Kerület—TSC I I . , KFC—Kapu
vár. 

Április 19: KFC—SVSE II . 
TSC II.—Vágsellye, GyTC—KAC. 

Május 3: KAC—Selyemipar, 
DAC—TSC I I . , Hubertus I I . — 
KFC. 

Május 10: KFC—Kerület, 
TSC I I . , -GyAC. 

Május 17: KAC—TSC I I . 
Május 24: Hubertus I I . — 

K A C , KFC—Kühne, TSC I I . — 
ÉSE I I . 

Május 3 1 : ÉSE II.—KAC, 
G y A C — K F C , Kühne—TSC I I . 

Június 4: Vágsellye—KAC 
GyTC—KFC. 

Június 7: KFC—DAC, TSC 
II.—Selyemipar. 

Június 14: KFC-KAC, 
Kapuvár—TSC I I . 

Június 21 : KAC—Kapuvár. 

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

e l a d ó k . 
Érdeklődni lehet 

a Komárommegyei Hitelbank Rt-nál 

Komárom, Baross-u. 7. sz. 
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