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A legfelsöbb hely bizalma 
kitüntető méltóságra, m. kir. 
titkos tanácsosi sorba emelte 
Ur. Zsindely Ferenc m. kir. 
kereskedelmi- es közleke
désügyi minisztert, rvomá-
rom város és a gesztesi já
rás országgyűlési képviselő
jét. A kinevezés osztatlan 
örömöt és megelégedést kel
tett az egész vármegyében 
és városunkban, mert min
denki tudatában van annak, 
hogy a kitüntetett Zsindely 
Ferencben gazdagon meg
vannak mindazon erények 
és képességek, melyeknek 
birtokában lehet valaki csak 
méltó a magas méltóság 
viselésére. 

Különös öröm, a lélek 
mélyéből fakadó bizalom, 
az őszinte szeretet, az igaz 
megbecsülés és köztisztelet 
lángja lobban fel szűkebb 
hazánk minden lakójának 
szivében a kinevezés alkal
mával, mert a legfelsőbb 
hely bizalmának részesét 
büszke örömmel mondhat
juk magunkénak, Komárom 
fiának. Zsindely Ferenc Ko
máromi szülők gyermeke, 
itt élte gyermek, ifjú éveit, 
iskolai tanulmányait Komá
romban kezdte meg, köz
életi pályája a vármegye 
életéből iveit felfelé. A Ko
máromi tüzér háziezrednek 
volt önkéntese, majd tarta
lékos tisztje, Komárom vá
rosát és a vármegye egyik 
járását képviseli ma is az 
ország törvényhozó házá
ban. Ebből a néhány vázlat
szerű adatból is világosan 

kitűnik, hogy Zsindely Fe
renc mennyire összenőtt vá
rosunk és vármegyénk éle
tével. Ismeri népét, közvetlen 
közelről látja mindazokat a 
feladatokat, melyek váro
sunkban és vármegyénkben 
megoldásra várnak, sőt nem 
egy problémának megoldá
sát az otthon iránti szere
tetből fakadt lelkesedéssel 
éppen az ö igazi hivatás
tudata végezte el, illetőleg 
készítette elő a befejezésre. 

A kiváló eredmények 
felsorakoztatása ma felesle
ges, hogy legfőbb felelőség
teljes hivatásában egyéni
ségére, képességeire, munka
bírására és tevékenységére 
fényt vessünk, legyen sza
bad csak annyit feljegyezni, 
hogy a legsúlyosabb törté
nelmi időkben vállalkozott 
az ország közgazdasági éle
tének egyik legfontosabb 
ágának legtöbb vezetésére, 
a politikai életben, kulturá
lis téren, gazdasági létünk
ben az ő szakértő, messze 
tekintő, elfogulatlan és min
den igazságra törekvő mun
kája mindig jelentékenyen 
hatott. És ebben a széles
körű, országos érdekű, igen 
felelőségteljes elfoglaltságá
ban Zsindely Ferenc mindig 
komáromi maradt, városunk
ból, a megyéből a köz- és 
az egyén mindenkor biza
lommal, őszintén feltáróan 
viheti elé baját, gondjait, 
panaszában, ügyes-bajos dol
gában minden rendű és rangú 
ember benne megsegitőt, 
igaz pártfogót talál. 

Komárom városnak és 
vármegyének méltán együt

tes, benső ünnepe tehát a 
Zsindely Ferenc m. kir. t i t 
kos tanácsossá történt k i 
nevezése. A hivatalos és 
társadalmi élet szeretettel, 
ragaszkodással köszönti is 
az uj titkos tanácsost, üd
vözöljük és kívánjuk, hogy 

a jó Isten áldása kisérje 
életútján s tartsa soká erő
ben, egészségben, hogy or
szágának, szűkebb hazájá
nak javára mint eddig, a 
jövőben is még sok jót te
hessen, üdvös munkát vé
gezhessen. 

Zala vármegye aggódó szeretettel 
búcsúzott volt főjegyzőjétől, 

Komárom vármegye uj alispánjától. 
Futótűzként terjedt el Zala

egerszegen is a hir, hogy a vár
megye népszerű főjegyzője, dr. 
Schmidt Jenő Komárom várme
gye alispánja lett. Zala várme
gye törvényhatóságának kisgyü-
lésén vitéz gróf Teleki Béla fő
ispán jelentette be hivatalosan 
a belügyminiszteri kinevezést és 
egyúttal szívből jövő szeretettel 
mondott bucsut dr. Schmidt 
Jenőnek. Ugyancsak a főispán 
üdía tudtul a törvényhatóság év
negyedes közgyűlésén az elvá
lást jelentő fájdalmas, de az elő
léptetést hozó örvendetes hírt 

Dr. Brand Sándor Zala 
vármegye alispánja meghatódot
tan búcsúzott a közgyűlésen a 
távozó főjegyzőtől, mint legelső 
munkatársától. Példaképül állí
totta oda a fiatal generáció elé, 
a szorgalmas, becsületes és lel
kiismeretes főtisztviselőt, aki 
legfőbb kötelességének tartotta 
mindenkor a köz szolgálatát. 
Mélységes fájdalmát fejezte ki a 
főjegyző távozása miatt és Isten 
bőséges áldását kérte további 
munkájára. Gróf Somssich Antal 
felsőházi tag a törvény^tóság 
nevében kivan sok szerencsét 
dr. Schmidt Jenőnek. 

Uj alispánunk élettörténe
tére vonatkozólag az alábbiak
ban tájékoztatjuk olvasóközön
ségünket : 

Dr. Schmidt Jenő alispán 
Zalaegerszegen 1895. tavaszán 
született, tehát most lesz 49 
éves. Édesapja, néhai Schmidt 
József hosszú ideig a zalaeger
szegi kereskedelmi középiskolá
nak volt a tanára, majd 1907— 
[915 ig ugyanennek az iskolá
nak igazgatója. Édesanyja ugyan
csak Zalaegerszegen az áll. pol
gári leányiskolának előbb tanár
nője, 1912—1915-ig pedig igaz
gatójaként működött. Édesatyja 
1930. márc. 3-án 78, édesanyja 
pedig 1939-ben 87 éves korá
ban halt meg. Mindketten érté
kes pedagógiai és társadalmi 
tevékenységet fejtettek k i , nagy 
megbecsülésnek örvendtek vá
rosszerte. Házaséletüket több 
gyermekkel áldotta meg az Isten, 
közöttük Jenővel, aki alsóbb 
iskoláit Zalaegerszegen, a jogot 
pedig Budapesten végezte el. 
Schmidt Jenőt 1920. januárban 
avatták doktorrá és azonnal Zala
vármegyéhez került szolgálatra. 
Mint vármegyei közigazgatási 
gyakornok, később pedig aljegy
zőként teljesített szolgálatot s ez 
idő alatt a főispáni titkári teen
dőket is ellátta. így került össze 
rendkívül sok emberrel, akik a 
fiatal tisztviselőben simulékony 
modora, szolgálatkész és lelki
ismeretes tisztviselőt ismertek 
meg. Ettől kezdve közszeretet
ben állott. 1928. tavaszán a 
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zalaszentgroti járás főbírája lett. 
Tehát 8 evi közszolgálat után 
a járás élére került. 11 eszten
deig teljesített itt szolgálatot, 
amikor megürült a balatonfüredi 
főbírói szék. Dr. Schmidt Jenőt 
választották Balatonfüredre 1939-
ben. 1942. nyarán dr. Tomka 
János vármegyei főjegyzőt ma
gasabb állásba nevezte ki az 
igazságügyminiszter, mire a vm. 
törvényhatósága nagy lelkese
déssel a Balatonfüreden is nép
szerűséget szerzett főbirát fő
jegyzővé választotta meg. 

A magas méltóság azonban 
nem változtatott dr. Schmidt Je
nőn, csak továbbra is megma
radt szerény, munkás tisztvise
lőnek, aki állandóan a közönség 
rendelkezésére állott. 

Az uj alispán egyébként 
10 éve nős, családja nincsen. 
Felesége Vadkerti Gyula ,Tömörd-
pusztai bencés uradalom volt 
jószágfelügyelője, udvardi föld
birtokos leánya, aki Zalaeger
szegen a társaságok kedvence 
volt. A mult világháborút fiata
lon szolgálta végig és az orosz 
fogságból hazatérve, mint tarta
lékos főhadnagy a harctéren ta
núsított vitéz magatartása elis
meréséül nyert több vitézségi 
érem tulajdonosa szerelt le. 

Uj alispánunk személyére 
vonatkozólag a „Zalamegyei Új

ság" politikai napilap főszer
kesztője a következőkben infor
mál bennünket: 

Egész egyéniségén érez
hető, hogy pedagógus család 
sarja, mélyen vallásos lelkülete 
páratlan igazságérzettel párosul, 
amihez nagy és körültekintő 
szaktudása járul. Nála mindig 
meghallgatásra talál az elesett 
szegény és igazságot kereső fa
lusi adózó. Az egyéni érzéshul
lámzását környezetével soha 
nem éreztette s ha mégis eré
lyesebb hangot használt a legki
sebb irodai alkalmazottal szem
ben, perceken belül lelkiismeret-
furdalást érzett emiatt és nem 
átallotta ugy kedveskedni, hogy 
a vélt megbántást jósággal 
helyrehozza. Éppen ezek a ne
mes vonások tették őt a vár
megye tisztviselőkara és a vár
megye alkalmazottai előtt any-
nyira vonzóvá, hogy szinte meg
döbbentően állott mindenki a 
kinevezéssel szemben és mély
ségesen, a kollegiális érzéseken 
tul is mindenki sajnálja távozá
sát, de egyúttal mindenki örül 
is annak, hogy az alispáni székre 
Zala vármegye legalkalmasabb 
főtisztviselőjét emelte a belügy
miniszter és mindenki meggyő
ződött róla, hogy Komárom vár
megye népe mindig áldani fogja 
alispánjáért Zalát. 

Tartalékos tiszt csak az lehet, 
aki levente ifjuvezető volt. 

A megújhodott levente i n -
intézmény, korszerű szervezeté
vel sokoldalú és szerteágazó te
vékenységet végez. Az elmúlt két 
és félév alatt tervszerűen kihasz
nálták az ifjúságban rejlő moz
galmi erőt és lelkesedést is ugy, 
hogy az alsóbb leventeparancs
noki helveket (raj- és szakasz
parancsnokok s azok helyettesei) 
önkéntes jelentkezés alapján kü
lön kiképzett ifjuvezetőkkel töl
tették be. Ezzel a többi leventék 
közül tehetségével, szorgalmával,, 
nagyobb munkájával és több 
tudásával kiemelkedő lelkes if
jakat, megfelelő ellenőrzés mel
lett vezetőként alkalmazzák és 
előkészítik arra, hogy a honvéd
ségben mint parancsnokok is 
megállják helyüket. Kiképzésük 
az általános leventeképzésen ki 
vül különösen gondos nevelés
ből, gyakorlati és elméleti ve 
zetői ismeretekből, stb. tevődik 
össze. 

Szükséges, hogy a közép
iskolás leventék minél nagyobb 
számban elvégezzék az ifjuve 
zetői tanfolyamokat, majd mint 
ifjuvezetők működjenek közre a 
leventeképzésben, mert a tárta 
lékos tisztek és a tényleges tisz
tek nagyrésze az ő körükből 
kerül k i . 

Ez az elgondolás vezette a 
Honvédelmi Minisztert, amikor 
elvi döntést hozott és kimon 
dotta : tartalékos tiszti iskolába 
a jövőben csak azt vezényelhe 
t ik , tartalékos tiszt csak az lehet, 
aki korábban ifjú vezetői kikép
zést kapott és a leventekiképzés
ben eredményesen közreműködött. 
Ez a rendelkezés természetesen 
nem érinti a honvédelmi tör
vényben megszabott karpaszo 
mányos jogot, melyhez minden 

arra testileg alkalmas ifjúnak 
továbbra is joga lesz, ha a k ö 
v e t e l m é n y e k n e k megfelelő k ö 
zépiskolai végzettséget meg
szerzi. 

A Honvédelmi Miniszter 
erről az elvi határozatáról érte
sítette a Vallás- és Közoktatás
ügyi Minisztert azzal, hogy a 
középiskolás itjuság széleskörű 
önkéntes jelentkezésének bizto
sítására, valamint az ifjuvezetői 
képesítéssel járó előnyök meg
ismertetésére kívánatos az ér
dekelt ifjúság saját érdekében 
való mielőbbi tájékoztatása. 

A kultuszminiszter intéz
kedésére az ország valamennyi 
olyan iskolájában, melynek el
végzése a karpaszományos jog 
megszerzésére alkalmas, a ta
nulók előtt kihirdették, hogy a 
jövőben, előreláthatólag már az 
1944—45. kiképzési évben a hon
védelmi miniszter csak azokat 
a karpaszományosokat bocsátja 
tartalékos tiszti kiképzésre és 
igy a tartalékos tiszti rendfoko
zatot is csak azok nyerhetik el, 
akik korábban ifjuvezetői k i 
képzést kaptak és a leventeki
képzésben mint ifjuvezetők ered
ményesen közreműködtek. 

Légiveszély esetén félbe
szakítják a mozielőadásókat. 
Hivatalos helyről értesítést kap
tak a filmszínházak, hogy a meg
felelő óvóhellyé! nem rendel
kező mozik a légiveszély jelzése 
esetén kötelesek előadásaikat 
beszüntetni és a közönséget tá
vozásra felszólítani. Azokban a 
mozikban, ahol megfelelő óvó
hely rendelkezésre áll, csak a 
sziréna bugásakor hagyják abba 
az előadást. 

Színház 
a hadikórházban. 
Felaranyos-puszta, Megyercs 

példáját követve folyó évi febr. 
hó 29-én délután Nagykeszi 
község lelkes műkedvelő gár
dája látogatott el a komáromi 
hadikórházba és az alkalomra 
felállított színpadon nagysikerrel 
előadta Deli Lajos : „Egy fertály 
föld . . . " cimü színművet. 

Sebesült és beteg honvé-
deink egy nagyszerű játéknak, 
a falusi életből vett, magyar 
életbői fakadt és szivet-lelket 
szórakoztató szinelőadásnak le
hettek élvezői a délutánon. D i 
csérettel kell megemlékeznünk 
Simon Gizike, Ferenci Juliska, 
Szabó Ilonka és Váradi Klári, 
továbbá Ferenci Kálmán, Ferenci 
József, Balogh István, Vida Ist
ván, Szabó Péter, Jenéi Lajos, 
Lukács László, Balogh Sándor, 
Károly és Lajos, Oacsal Lajos, 
Vida József, Nagy Kálmán és 
József, értékes, jó alakítását a 
l e l k e s hallgatók gyakran tüntet
ték ki viharos tapssal az egyes 
ügyes szereplőket. A szép si
kerben megérdemelten osztoz
kodott Végh Zoltán ig.-tanitó és 
Karner Jenő községi főjegyző, 
kik oszlattan lelkesedéssel és 
Hagy szeretettel hozták össze a 
remekül összeválogatott műked
velő gárdát és a darabot oly 
kitűnően betanították, valamint 
báró Malkomesz Gyuláné, ki te
kintélyes anyagi áldozat vállalá
sával lehetővé tette a szinelő-
adás komáromi bemutatását. 

A jó előadást, a kedves 
szórakozást a sebesült honvédek 
nevében egy sebesült szakasz
vezető köszönte meg. 

A Tanítók Énekkara 
Kisbéren 

hangversenyezett. 
A Komárommegyei Tanítók 

Énekkara február hó 27-én tar
totta X I I . hangversenyét Kisbé
ren az Ipartestület nagytermé
ben. Az Ipartestület nagyterme 
nagynak mondható, de ezen al
kalomra bizony kicsi volt és 
szük volt, ugy, hogy az érdek
lődők közül sokan már nem 
kaptak jegyet a hangversenyre. 

A kiváló énekkari számok, 
magánszámok, előadások és be
mutatások hatásosan peregtek 
le, mély nyomokat hagyva a 
hallgatóság lelkében. A magán
számok közül kiemelkedett Kal
már Margit szólóéneke, Seifert 
Hilda pompás előadása és Balásy 
Margit előadó művésznő szava
latai. 

A hangversenyen az Ének
kari Egyesület vezetősége részé
ről résztvett Reviczky István ny. 
alispán, mint a Dalosbizotlsag 
elnöke, Wiesenbacher József vm. 
népművelési titkár, mint a Da
losbizottság igazgatója, továbbá 
Kálmán Rudolf a gesztesi járás 
főszolgabirája, az állami ménes
birtok és gazdaság tiszti és 
tisztviselői kara, Kisbér község 
lelkészei, tanárai, tanitói és igen 
sok érdeklődő. A község nevé
ben a vendégeket Pálmay József 
községi főjegyző üdvözölte. 

Nagy ének és zenekari 
hangverseny. 

A „Teremtés-' cimü oratórium 
közkívánatra ismét előadásra kerül. 

Két éve, hogy a komáromi 
Róm. Kat. Egyházi Énekkar a 
komáromi vonósegyüttesből és 
a honvédzenekar tagjaiból ala
kult nagy szimfonikus zenekar 
közreműködésével és Sendlein 
János zeneiskolai igazgató ve-
vénylésével óriási nagy siker 
mellett előadta Haydn : „Terem
tés" cimü hatalmas oratóriumát. 
A hangverseny átütő sikere mély 
nyomot hagyott társadalmunk 
minden rétegének lelkében és 
ennek nyomán a zenei élmény 
visszhangjaként egyre erősseb
ben kifejezésre jutott az az ál
talános óhaj, hogy az örökbecsű 
ének és zenemüvet ismételten 
elő kell adni, a nagy ének- és 
zenekari hangversenyt újólag 
meg kell rendezni Komáromban. 

A közóhajnak engedve 
Sendlein János zeneiskolai igaz
gató a komáromi Róm. Kat. 
egyházi Énekkar rendezésében 
március 12-én megtartja a zenei 
esemény számba menő monstre 
hangversenyt s előadja újra 
Haydn: Teremtés cimü orató
riumát. Az előkészületek már 
nagy bizalommal folynak, az 
énekkar és az átszervezett nagy 
szimfonikus zenekar estéről-
estére tart próbát. 

A nagy ének és zenekari 
együttes szólónékesei ezúttal fő
városi neves énekművészek lesz
nek. A szoprán szólót Farkas 
Ilonka, a rádióból is jól ismert 
kitűnő énekművésznő, a tenor
szólót Szabó Miklós neves opera
énekművész, a basszus-szólót a 
Komáromban közszeretetnek ör
vendő Littasy György, a m. k ir . 
opataház tagja énekli. 

A hangverseny iránt bizo
nyára igen nagy érdeklődés 
nyilvánul meg, a zenei esemény 
telt házat fog hozni. 

A pengő vásárlóértéke. 

Minden ellenkező látszattal 
szemben tényként kell leszögezni, 
hogy a Pengő vásárlóértéke ere
detileg nem csökkent, csupán az 
egyes cikkekben mutatkozó hi
ányt kihasználva, követelnek a 
spekulánsok túlmagas árakat. 

Eme állitásnak bizonyítá
sára szolgáljon a tojás ára. 
Amikor a tojásban hiány mutat
kozott, annak ára négyszeresére 
emelkedett. De amikor a jobb 
időjárás miatt újból nagyobb 
mennyiség került piacra, az árak 
csaknem egynegyedére estek 
vissza. 

Tehát nem a Pengő vá
sárló értékének csökkenése, ha
nem az áruhiány idézi elő a 
magas árakat ! Ezért arra kell 
törekedni, hogy az áruhiány 
szűnjék rneg ! Ha ez bekövetke
zik, akkor megszűnnek a magas 
árak és megszűnik a feketepiac! 

Bajtársi összejövetel, AZ 
Országos Tűzharcos Szövetség 
Komáromi Főcsoportja f. hó 5 én, 
vasárnap délelőtt 11 órakor az 
észak komáromi Iparoskör ná
dorutcai helyiségében bajtársi 
összejövetelt tart. 



HÍREK. 
Bámullak, Uram! 

A kelyheid rendre keserűek, 

miket ki tudja honnan nyújtsz felém, 

9 próbáid is egyre nehezülnek, 

jaj, Uram, minden rosszkedved: enyém! 

S mégis, akárhogy vezéreld utam: 

tűrhetetlenül gyermeked vagyok 

és szeretlek és bámullak, Uram ! 

Komárom, 1944. február 26. 

J Á M B O R L Á S Z L Ó . 

Uj titkos tanácsosok. 
Magyarország Főméltóságu Kor
mányzója a magyar királyi mi
niszterelnöknek a minisztérium 
nevében tett előterjesztésére dr. 
sédeni Anibrózy Gyulának, a 
kabinetiroda főnökének, dr. bo
rosjenői Zsindely Ferenc magyar 
királyi kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszternek, csataji 
Csatay Lajos szolgálaton kívüli 
magyar királyi vezérezredes, hon
védelmi miniszternek, giczi assa-
kürthi és ablanczkürthy Ghyczy 
Jenő magyar királyi külügymi
niszternek, dr. tomcsányi Tom-
csányi Móric császári és királyi 
kamarás, felsőházi tag, nyilvános 
rendes egyetemi tanárnak és 
vitéz Borbély Maczky Emilnek, 
Borsod vármegye főispánjának 
a haza szolgalatában szerzett 
kiváló érdemeik elismeréséül a 
magyar királyi titkos tanácsosi 
méltóságot adományozta. — 
őszinte örömmel és szeretetteljes 
büszktséggel vette Komárom 
egész társadalma az. _.yj. titkos 
tanácsosi kinevezést közlő hiva
talos híradást, mer*, a kinevezé
sek sorában üdvözölhetjük szű
kebb hazánk, Komárom két 
kiváló f iát: dr. borosjenői Zsin
dely Ferenc magyar királyi ke
reskedelmi- és közlekezésügyi 
minisztert, Komárom város és 
gesztesi járás országgyűlési kép
viselőjét és giczi assakürthi és 
ablanczkiirthi Ghyczy Jenő m. 
kir . külügyminisztert. 

Panasznap. Király József 
m. kir . kormányfőtanácsos, es
peres plébános, országgyűlési 
képviselő március hó 6-án d. e. 
10, órakor panasznapot tart a 
M É P . Kfzponti vármegyei titkár
ság hivatalos helyiségében. (Ko
márom, Deák F. u. 3.) 

Kinevezés. A belügymi
niszter dr. László Levente vár
megyei fogalmazó, komáromi 
lakost Komárom vármegye tör
vényhatóságához szolgabiróvá k i 
nevezte. — Komárom vármegye 
főispánja dr. Szentirmai József 
ügyvedet Komárom vármegye 
törvényhatóságához vármegyei 
tiszteletbeli tiszti főügyésszé k i 
nevezte. . 

Házasság. Tótvázsonyi és 
mezőszenfgyöigyi Fábián Géza 
Máv. főtiszt és Hoffmann I l i 
március 5-én déli fél 1 órakor 
Komáromban, a Jézus Szive 
templomban házasságot kötnek. 
(Minden külön értesités helyett.) 

Keresztúti ájtatosság. A 
Szociális Misszió Társulat Ko
máromi Szervezete a nagyböjti 
időszakban minden hét pénte
kén keresztúti ájtatosságot tart 
16 órai kezdettel a Szent István 
templomban. 

X I I . Pius pápa koroná
zásának ötödik évfordulóján, 
március 5-én féltizenegy órakor 
ünnepi énekes szentmise lesz a 
Jézus Szive templomban. Szent
mise végén „Te Deum" lesz a 
pápai himnusz eléneklésével. 

M É P értekezlet. A M É P 
Komárom városi választmánya 
március hó 7-én, kedden dél
után 5 órai kezdettel tartja ren
des havi értekezletét a párt köz-
ponli vármegyei titkárság hiva
tali helyiségében (Deák Ferenc 
utca 3 ) Az ülésen Király József 
országgyűlési képviselő ad tá
jékoztatót az ország kül- és bel
politikai helyzetéről. 

Szeretetvendégség. A dél
komáromi ref. Nőegyesület f. hó 
12-én, vasárnap délután 5 órai 
kezde tel az óvoda helyiségében 
jótékony célra műsoros szeretet-
vendégséget rendez. Teajegy ára 
1 50 P. Cukoradagot a résztve
vők hozzanak magukkal. Ezúton 
is felkéli az Elnökség a Nőegye
sület tagjait, hogy szeretetado
mányaikat szíveskedjenek 12-én, 
délután 3 óráig az óvoda helyi
ségébe eljuttatni. 

Adomány hadigondozási 
célokra. A magyar áldozatkész
ség felemelő példáját mutatja 
Tóth László autóbuszvállalkozó, 
komáromi lakos. Szerény jöve
delméből havi 30 pengőt juttat 
a M E P vármegyei titkárságához 
hadiözvegyek, illetve hadiárvák 
támogatására. Az egy év alatt 
befolyt összegből a MÉP vár
megyei litkársága a hadigon-
dozó tiszt javaslatára Juhász 
Dánielné, szül. Bak Teréz hadi
özvegynek (3 gyermek anyja), 
Miskó Józsefné, szül. Bránszky 
Júlia eltűnt honvéd feleségének 
(4 gyermek anyja) és Halász 
Péterné, szül. Juhász Erzsébet 
eltűnt honvéd feleségének (2 
gyermek anyja) komáromi lakó
sok 100 — 100 pengő segélyt 
kaphk. A nemes adakozásnak 
legyenek követői, hogy a hadi
gondozás eredményesebb legyen. 

Magyarnóta délután. Az 
Ácsi Levente Egyesület f. hó 
5-én, délután fél 4 órai kezdet
tel Németh Károlyné ácsi ven
déglőjében nagy "magyar nóta 
délutánt rendez. Közremüköd 
nek Bethlendy Sándor zeneszerző, 
a komáromi Levente Egyesület 
fuvószenekara, valamint számos 
levente szereplő. 

Missziós előadás. Telt 
házban rendezte meg a Katoli
kus Akció hitbuzgalmi szakosz
tálya a Jézus Szent Gyermek 
sége Müvének 100 éves jubileu
mára, február hó 27-én, vasárnap 
délután 5 órakor a gimnázium 
dísztermében missziós előadását 
a következő műsorral : Nagy 
hatású megnyitó beszédet mon
dott Kovaly Béla gimn. tanár, 
Sztára J.: missziós indulót nagy 
sikerrel énekelték : Dusztál Mik
lós, Drobny József és Tarics 
János gimn. V I I I . o. tanulók 
Schindler Idy gimn. VII . o. tan. 
zongorakisérete mellett. Hivatás 
című alkalmi költeményt átér 
zéssel szavalta Kiss Éva gimn. 
V I . o. tanuló. Prezidia : Ment 
sétek meg a lelket című színda
rabot ügyes alakítással előadlak 
a Simor zárda 29 növendéke M. 
Rudolfina nővér vezetésével. Kü
lönösen kiiünt a Szüzanya sze
repében Schmiedt Júlia. 

Corvin-koszorus költő. A 
Kormányzó a kultuszminiszter 
előterjesztésére Harsányt Lajos 
győri kanonoknak, a kiváló pap
költőnek a Corvin-koszorut ado
mányozta. A legmagasabb hely
ről érkezett elismerés Harsányi 
Lajosban a m a g y r irodalomnak 
olyan kitűnő képviselőjét érte, 
aki eddigi munkásságával köl
tészetének mély és őszinte hang
jával minden irodalombarát szi
véhez közel főrkőzött. 

Elkészült a monostori 
újtemplom tervrajza. A na
pokban küldte meg Sorg Jenő 
építészmérnök a monostori új
templom tervrajzát. A tervrajzot 
Surányi Ferenc esperes, apát
plébános bemutatta a megyés-
püspöknek, aki nagy megelége
déssel i-zemlélte a terveket. A 
templom hajója 17 méter hosz-
szu és 9 méter széles lesz. Sorg 
Je.iő építészmérnök eljárt az 
Anyaggazdálkodási hivatalban, 
ahol komoly ígéretet kapott 
arra vonatkozólag, hogy a szük
séges anyag idejében rendelke
zésére fog állani. Minden remé
nyünk meg lehet arra, hogy a 
templomépitést a tavasszal meg-
kezdheijük. 

Teheráruforgalom meg
nyitása. Közöljük, hogy a dunai 
teheráruforgalom a mai naptól 
kezdve újra megnyílt és igy a 
komáromi jobb- és balparti ál
lomásainkon darabáruk — Duna-
radvány-Dunamocs kivételével 
— bármely dunai állomásunkra, 
illetve állomásunkról újra felve
hetők. Egyben közöljük, hogy a 
Budapest-Komárom—Révkörtvé-
lyes^ valamint Gönyü—Györ ál
lomások között a személyhajó
forgalom a f. évben a szokott
nál korábban, előreláthatólag 
már március hó második felé
ben meg fog indulni . Ennek 
időpontját annak idején közölni 
fogjuk. 

Uj autóbusz Komárom
ban. A Start autóbusz vállalat 
a héten egy nagy, modern és 
kényelmes autóbuszt állitotr be 
Komárom város belső forgalmá
nak biztosítására. Az uj autóbusz 
az autóközönség tetszését meg
nyerte. Nagy örömmel vette 
mindenki, hogy a város nívójá
nak megfelelő autóbuszok köz
lekednek végre Komárom utcáin. 

A Hivatásszervezet köz
gyűlése. A Magyar Dolgozók 
Országos Hivatásszervezetének 
Komáromi Szervezete 1944. márc. 
4-én, szombaton este 7 órakor 
tartja évi rendez közgyűlését. 

Órát csak vásárlási könyvre 
vehetünk. A keieskedelem és 
közlekedésügyi miniszter rende
lete szerint zsebórát, karórát 
vagy órával kombinált részidő
mérőt, ébresztő és asztali órát 
— a régiséginéi fogva műbecsü 
óta kivételével — a kiskereske
dők és a fogyasztók részére 
csak vásárlási könyvecskébe való 
bejegyzés mellett szolgáltathat
nak ki . 

Nincs je lentkező regyei 
állásokra. Vas vármegye alis
pánja jelentésében közli, hogy 
a vármegyében tizenhárom fo
galmazási tisztviselői állást nem 
tudnak betölteni, mert nincs je
lentkező a közigazgatási gyakor
noki helyek betöltésére, üres a 
vármegyében hat körjegyzői és 
tizennégy segédjegyzői állás is. 

Felhívás. Özv. Kakiba J ó 
zsefné szül. Szetey Mária 1904-5. 
körül Komáromban állítólag 
24.660 aranykoronát örökölt, 
melyet valaki felvett. Nyomra
vezető ötezer pengőt kap. C i m : 
Zsigmond Istvánná Pakod, Zala
megye. 

A baromfipestis okozta 
veszteségünk. A veszedelmes 
baromfibetegség az elmúlt év
ben vármegyénket sem kímélte. A 
m. kir. főallatorvos kimutatása 
szerint baromfipestis betegség
ben elpusztult az elmúlt évben 
a dunaszerdahelyi járásban 26094, 
gesztesi járásban 434, komáromi 
járásban 8.228, ógyallai járásban 
20, somorjai járásban 5 550, 
tatai járásban 1.252, összesen 
41.578 darab tyúkféle. 

T izezerpengős p á l y a d í j . 
A Kecskeméten működő Egye
temes Református Jogakadémia 
pályázatot hirdet egy tudomá
nyos mü elkészítésére. A pálya
munka dija tízezer pengő, be-, 
adási határideje 1945. december 
30. A pályamunka cime: Tör
vényhozó, végrehajtó és birói 
hatalom a magyarországi refor
mátus egyházban. 

Feltűnően nagy a cse
csemő elhalálozás a gesztesi 
járásban. Komárom vármegye 
népesedési statisztikáját nagyon 
lerontja, hogy a gesztesi járás
ban állandóan aránytalanul ma
gas az 1 éven aluli elhaltak 
arányszáma. Január hóban pél
dául az 1 éven alul elhaltak 
százalék száma a vármegyében 
a következő v o l t : a somorjai 
járásban 6 2, a komáromi járás
ban 9 6, az ógyallai és tatai já
rásban 11*2, a dunaszerdahelyi 
járásban 131 és a gesztesi já
rásban 152 százalék. A várme
gyében különben élve születtek 
556-an, elhallak 319-en, a ter
mészetes szaporodás 237. 

Ipari munkásjutalmazás. 
A m. kir. pénzügyminiszter az 
előző évekhez hasonlóan 1944. 
évre is meghirdette az ipari 
muiikásjutalmi pályázatokat a' 
kizárólag ipari munkások ré
szére, kik megszakítás nélkül 
legalább 25 évet töltöttek egy 
munkaadónál. A kérvények már
cius 10-ig a győri kereskedelmi 
és iparkamarához adandók be. 
Részletes tájékeztatót az ipar
testületek is adnak. 

250.000 pár bőrtalpat utal
tak ki a mezőgazdasági mun
kásoknak. A Közellátásügyi 
miniszter a mezőgazdasági mun
kások részére 250 ezer pár bőr
féltalpat utalt k i . Csak azok a 
mezőgazdasági munkások kap
ják ezt a juttatást, akik tagjai 
az Országos Mezőgazdasági In
tézetnek. A bőrtalpak a Hangya 
Szövetkezet utján kerülnek szét
osztásra a közel napokban. 

Befejezhetők az építke
zések. A minisztérium 600-1944. 
M. E. sz. rendelete lehetővé 
teszi a lakáshiány enyhítése cél
jából a félbemaradt építkezések 
befejezésének hatósági elrende
lését, ha ahhoz a szükséges 
építési anyag rendelkezésre áll , 
vagy a még hiányzó anyag be
szerezhető. Ha az építtető a ha
tósági rendelkezésnek nem tesz 
eleget, az épités befejezéséhez 
szükséges intézkedéseket a ha
tóság által e végből kirendelt 
építési gondnok teszi meg. 

f 



Közellátási tudnivalók. 
Hivatalos helyről közlik, 

hogy a rizs és buzagyöngy szét
osztása folyamatban van. 

Az ellátatlanok részére a 
finomliszt- és kenyérjegy H szel
vényére 10 dkg rizs, a G szel
vényére pedig 25 dkg buza
gyöngy kerül kiszolgáltatásra 
annál a kereskedőnél, ahol liszt
jegyeit az igénylő rendszeresen 
beváltja. 

Az ellátottak részére a rizs 
és buzagyöngy utalváoyokat a 
Városgazdasági hivatal (Ferenc 
József rakpart 51.) adja ki s 
ezek a komáromi kereskedőknél 
válthatók be. 

Egyidejűleg a gyümölcsfák 
permetezésére szolgáló rézgálic 
beszerzésére jogosító utalványok 
szétosztása — a mult évi ada
tok alapján — 1944. március 
8-tól a Városháza I I . em. 19. sz. 
hivatali helyiségében megkez
dődik. 

Uj rendelkezések 
a hadisegélyekről. 

A rendeletet visszamenőleg feb
ruár 1-töl kell alkalmazni. 
A honvédelmi miniszter kör

rendeletet adott ki a hadisegé
lyezésről szóló egyes intézkedé
sek további kiegészítéséről és 
módosításáról. A rendelet k i 
mondja, hogy a hadisegély egyéb 
feltételek fennforgása esetén is 
csak akkor állapitható meg, ha 
a bevonult megszakítás nélküli 
szolgálata a 14 napot megha
ladja. Ebben az esetben a be
vonult szolgálatának minden 
megkezdett naptári hónapjára a 
korábbi rendeletekben megálla
pított hadisegély összegét folyó
sítani kell. Újból szabályozza 
a rendelet a jövedelmi határ 
megállapítását s kimondja, hogy 
a hadisegély a hozzátartozók 
részére postatakarék utján is k i 
fizethető. A rosszhiszeműen fel
vett hadisegélyek behajtása köz
adók módjára történik. Az olyan 
bevonult hozzátartozói részére, 
akinek egyhuzamban teljesített 
szolgálata az 56 napot megha
ladja, a hadisegély a leszerelés 
után még egy hónapig jár. A 
rendelet visszamenőleges ha
tállyal február hó elsején lépett 
életbe. 

A komáromi munkapiac. 
A komáromi m. kir . állami 

Munkaközvetítő Hivatal (Komá
rom, Zámory u 1. Tel . 276.) 
1944. évi március 1 i munkapiac 
helyzete : 

Elhelyezést nyerhet: 94f^ép-
és csőszerelő lakatos, 1 vasesz
tergályos, 1 vas- és fémöntő, 1 
autogén vi l i . hegesztő, 1 férfi
szabó, 3 cipész, 1 kereskedő-
segéd, 1 urifodrász, 1 kifutó, 5 
kocsis, 123 gyári napszámos, 1 
vasalónő, 2 felrakónő, 15 gyári 
segédmunkásnő, 2 bejáró taka
rítónő, 2 gyakorlott gép- és 
gyorsirónö, 1 szobalány, 6 min
denes és főzőmindenes, 4 fiu 
és 2 leánytanonc. 

Munkát keres : 1 gépkocsi
vezető, 1 kifutó, 1 kocsis, 1 
szolga, 1 mázoló, 4 segédmun
kás, 1 mindenes, 1 bejárónő, 4 
gépírónő, 1 ápolónő, 3 kiszol-
gálónő, 1 szakácsnő. 

S P O R T . 
A csatárok még bizonytalanok 

és erőtlenek. 

K A C - T a t a b á n y a i S C 
2:2 (2:0). 

A föld fagyot felengedő 
nehéz talajú pályáján barátságos 
mérkőzésen lattá vendégül va-
vasárnap a KAC a tatabányaiak 
jóerőben lévő csapatát. A fel
állítás a következő : 

K A C : Radics — Kuthy, 
Bognár — v. Havasi, Kányái, 
Séta — Rónaszéki, Szotyori 
Pintér, Hornyák. Kása. 

TSC: Marosvári — Tvifá-
kosi, Darvas — Szabó, Széles, 
Kiss — Schmidla, Pallag, Me
gyeri, Dolina, Jancsák. 

Az első félidőben a KAC 
a többet támadó, különösen a 
fedezetsor mutat jó formát, szép 
előreadásokkal sok gólhelyzetet 
teremtenek a csatároknak. A 
csatárok azonban még bizony
talanok, eredményes befejezés
hez hiányzik a gyorsaság, kész
ség és a támadó erő. 
Az állandó KAC fölényben végre 
Pintér íles lövése hálóba talál, 
1:0. Továbbra is a KAC támad 
s a 3 1 . percben Szotyori a gól
szerző, 2:0. 

Szünet után a TSC támad 
és már az első percekben Pallag 
szépit, 2:1. Továbbra is a ven
dégek maradnak fölényben, erős 
irammal nagy próbára teszik 
védelmünket. A KAC védősor 
állja a harcot, minden támadást 
biztosan szerel, azonban hiába 
adja előre, csatársorunk nem 
harcol a labdáért, a játékmenet 
sorsának irányítására már nem 
képes. Az állandó TSC támadá
sok eredménye, hogy az utolsó 
percekben Dolinának sikerül 
egyenlíteni, 2:2. 

A jobb erőnlétben lévő 
TSC megérdemelte az egyenlí
tést. Jók a KAC-ból Radics, 
Kuthy, Kányái, Hornyák, illetve 
a TSC-ből Tvifákosi, Schmidla, 
Jancsák. — Szalay (Győr) jól 
vezette a mérkőzést. 
Reális győzelem az elsőosz-

tályu csapattal szemben. 

K F C - G y ő r i A C 5:2 (3:2). 
A tavaszi bemelegítő mér

kőzések során a KFC vasárnap 
a dunántúli kerület elsőosztálya 
élén szereplő GyAC-ot látta ven
dégül. Az olvadás következtében 
sáros pályán a csapatok jó for
mát alig tudtak felmutatni, in
kább az erőnlét érvényesült. 

Az első félidőben a GyAC 
a többet támadó, miáltal védel
münket kényszeritelte több mun
kára. A birtokban levő labdát a 
csatársor jól értékesítette. A má
sodik félidőben az erőnlét meg
hozta a döntő fölényt, a KFC 
állandó támadását a győriek 
megakadályozni már nem képe
sek, így a túlzott gólarány is 
megérdemelt. 

Jók a KFC-ből Paulik, 
Lamberf, Horváth, illetve a Gyac-
ból Tomena, Farkas, Szabó. — 
Góllövők : Lambert (2). Zajos, 
Horváth és Ollé 1 l-esből, illetve 
Farkas és Szabó. 

Hegedűs jól vezette a mér
kőzést. 

K A C II.—Almásfüzitő 2:0 
(1:0). A tavaszi batátságos mér

kőzések során a KAC I I . Almás
füzitő ellen eredményesen küz
dött. Együttes jó játékkal a 
piros-fehérek megérdemelten 
győztek. Góllövők : Juhász, Kár
pátfalvi. A mérkőzést Lovász 
kifogástalanul vezette. 

Vasárnap, folyó hó 5 én 
a KAC utolsó bemelegítő mér
kőzését játsza a Budapesti VSC 
csapata ellen, a KAC pályán. 
A mérkőzés kezdete : d. u. 3 
óra. Előmérkőzés háromnegyed 
2 órakor. 

A K F C csapata vasárnap 
délután a víztorony melletti pá
lyáján a Soproni VSE NB I I . 
csapatával játszik barátságos 
mérkőzést. 

Birkózó és súlyemelő 
hirek. Súlyemelő és birkózó 
szakosztály edzéseit minden hét
főn, szerdán ér. pénteken tartja. 
Az edzéseken a szabadfogású 
és görög-római birkózás tanítása 
folyik. Az oktatást a súlyemelők
nél Podhorny Lászlr, a birkó
zóknál Bencsics Sándor végzi, 
aki Szálai edzőt helyettesíti. 

Ökölvívó mérkőzés. A 
KAC ökölvívó szakosztálya feb
ruár 27-én délelőtt fél 11 órakor 
Győr válogatott ökölvívóit látta 
vendégül, az ipartestület szék
házában. A mérkőzést Komárom 
csapata fölényesen nyerte 12:4 
arányban. Részletes eredmények: 
Gyurmek nem bir a sokat ígérő 
Vargával, a 2. menetben feladja. 
Gléz és Derűs I , mérkőzése az 
első menetben abban maradt, 
mivel Derűst ismételt szabály
talanság miatt leléptetik. Győz 
Gléz. Mérkőzés nélkül szerez 
pontot a győíi Torontál I . , mi
vel a Kac. nem állit ki ellenfe
let. Sándorházi győz Horváth 
ellen, akit a 2. menetben mély
ütésért leléptetnek. Tóth ellen 
Orbán feladja erős vérzés miatt. 
Bölcskei a 2. menetben földre 
viszi ördögöt, aki későn tér 
magához, már kiszámolták. Svec 
ugyancsak kiütéssel győz Kon
koly ellen az I . menetben. Ha
talmas küzdelmet viv Mateovlcs 
Csonkával mindkelten, kemény 
ütéseket helyeznek el, végül 
Csonka földre került és kiszá
molják. Kiütéssel győz Mateovics. 
Bemutató mérkőzések során Hal-
ler (Kac) veri Munzént (komá
romi levente), Szendiei (Kisok) 
pedig Kecskemétit (Kac), akit 
erős vérzés miatt a 2. menetben 
leléptetnek. 

Önkéntes árverés. 
Néhai Gurgulits Antal örökösei 
tulajdonát képező 1322 D - ö l 
területű, központi fekvésű belső
ség ötszobás, konfortos házzal, 
külön kétszobás lakassál, gyü
mölcsös kertté! présházzal, nagy 
pincével dr. Hoós Kázmér móri 
királyi közjegyző irodájában 
március 6-án d. e. 9 órakor ön
kéntes árverésen eladásra kerül. 
Árverési feltételek ugyanott meg
tudhatók. Telefon 113. szám. 

Hadirokkantat vagy 
h a d i ö z v e g y e t 

takarítónak felvesz 
Turul Filmszínház, Komárom. 

0 

Ugyanott hadiárvát 
J E G Y S Z E D Ö N E K alkalmazunk. 

T U R U L 
F I L M S Z Í N H Á Z 
K o m á r o m , Kun Miklós-u. 1 1 . 

Telefon 470. 

Március 4.-től, szombatot, márc. 
6-ig, hétfőig 

a legújabb magyar film 

Boldog idők 
kerül bemutatásra. 

UFA hiradó. 
Szombaton ' 2 4 , és a vasárnap 
l|26 órai előadás olcsó helyárral. 
Március 7.-én, kedden és 8-án 
szerdán csak ket napig V26 és 

V28 órai kezdettel 

Lángoló fiatalság 
szerelmi történet 

Magyar híradó. 
Március 9 tői, csütörtöktől 

szombatig 
9 

Es a vakok látnak 
Kitűnő magyar f i lm. 

Jegyélővétel naponta*d. u. 4 órá
tól este 8 óráig és vasár- és 

ünnepnap d. e. 10—12 óráig. 

Jókai Mozgó 
Tisztipavilon. 

Szombattól-hétföig, márc 4-6-ig 
a legsikerültebb magyar háborús víg
játék van műsoron. 

„ANYÁMASSZONY KATONÁJA". 
Főszerepben : Pelsőczy Irén, Szilassy 
László, Vaszary Piri, Mály Gerő, Bi-
licsi. Kisérőmüsor. 1043. sz. Magyar 
hiradó. 

Keddtöl-péniekig, márc. 7-10-ig 
a budapesti premier mozgókkal egy-
idöben kerül s/.inre a svéd filmgyártás 
kiugró sikere 

„Adante . . . 
a szerelem muzsikája". 

Film, amelyik meghódította Európát. 
Főszerepben: Nils Kihlberg és Eva 
Henning. Kisérőmüsor: a 231. sz. U F A 
hiradó. 

Szombat és vasárnap, március 
11. és 12-én a francia filmgyártás fe
lejthetetlen élménye az 

„ E L T É V E D T E M B E R " 
kerül bemutatásra. Két asszony küz
delme egy férfiért. Főszerepben: 
Pierre Bla'nchar és Annié Duceaux. 
Kisérőmüsor: az 11)44. számú Magyar 
hiradó. 

E l a d ó 
Komárom-Dél, Szamos-u. 20. sz. 
alatti családi lakóház. Érdeklődni 
lehet Szécsényi Gyula Cegléd, 
Szöllő-utca 24. szám. 
Egy használt spárga 

b u k l é s z ő n y e g 
2 és fél, 3 és fél méter nagyságban 

e l a d ó 
Komárom, U r i - u . 27. sz. alatt. 

Felelős kiadó : 

C Z I K E I M R E . 

Nyomatott Hacker Dezső 
könyvnyomdájában Komárom, 

Mussolini-ut 23. 
Felelős vezető: Hacker Dezső, 


