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árvaszéki elnök részletes jelentést terjesztett 

a köziigazgatási bizottság elé a .gyámügyi 

közigazgatás 1916. évi működéséről. lA jelen-

tés a feladatát szeretettel ós hozzáértéssel 

végző ember alapos munkája, mindvégig 

értékes és érdekes adatokkal szolgál, ép 

azért itt közöljük: 

Mindenekelőtt megállapítandó, .hogy a 
gyámhatóság ügyforgalma a háború alatt 
jelentékenyen .megnövekedőt t. Az ügyforga-
lom növekedése természet.se folyamánya a 
(hábaru pusztításainak és a nyomában járó i 
gazdasági és szociálks nyomorúságnak. A 
munkatöbbletet főként a hagyatéki és va-
gyonkezelési, valamint az elhagyottsági hadi 
árva és az év második .felében megindult 
nagyarányú ingatlan-forgalommal kapcsola-
tos ügyek szolgáltatják. Emellett feltűnő és 
egyben örvendetes jelenség a katonai házas-

ságkötések és örökbefogadások aránylag 

nagy száma, A hadbavonuló katona, aki eset-

leg éveken keresztül élt vadházasságban és 
bizonyára igy élt volna továbbra is. az utolsó 
pereben okvetlenül jelentkezik, családjogi 
ügyeinek rendezés?: házassági beleegyezés 
megszerzése, vagy örökbefogadási szerződés 
megkötése céljából. Tekintettel arra, hogy az 
ily kérelmek a feliek indolenciájából majd-
nem kivétel nélkül az utolsó pillanatban ke-
rülnek az árvaszék elé, igen zaklatott, soron 
kívüli elintézést igényelnek. Rendkiviili 
munkát ró az árvaszéki-e a liadbavonultak 
vagyonjogi kérdéseinek tisztázása. Különö-
sen hagyatéki ügyekben, kezdve '.a távollevő 
hadbavonult ügyének ügygondnok utján tör-
ténő letárgyalásától végig a hagyatéki eljá-
rás minden fázisán, az átadott hagyaték mi-
kénti kezeléséig. [Lényegesen hozzájárult 
még az ügyforgalom emeléséhez a fiatalko-
rúak erkölcsi züllése és ennek következtében 

a fiatalkorúak birája és a fiatal kornak (fel-
ügyelő hatósága által az árvaszékihez utalt 
ügyek nagy száma. Végül az erdélyi mene-
kültek ügyed ás hozzájárultak kis részben az 
ügyforgalom emeléséhez. 

iA gyámpénztár összforgalma kitett 14 
millió 216.7d8.03 koronát. (Arany, ezüst és ék-
szerekben 22.832.40 koronát. Jelzálogi bekebe-
lezésre kiadott tőkéink összege 1.269.567.07 
korona. Kamathátralék volt 1916. december 
81-én. 6144.77 korona. Ezek időközben nagy-
részt 'befolytak, részben pedig engedélyezet-
tek vagy beszerzés alatt állóak. Hadikölcsön-
be a mult évben 650.700 koronát jegyeztünk 
a gyámoltak és .gondnokoltak gyámtári keze-
lés alatt álló (tőkéiből. Pénzintézeti kezelés 
alatt van a Szeged-Oson girádibam, 680.000 ko-
rona tőkónk. A .gyámoltak ós gondnokoltak 
gyámtári kezelés alatt álló .tőkéi után fizet-
tünk 1916. és I. és II . felében 4.6% nettó ka-
matot és 4% kamatot a letéti kezelés után, 
ami az alacsony pénzintézeti kamatlábat te-
kintve kétségtelenül igen előnyös gyümöl-
c'söztetés. 

lA hadiárva-alap összes bevétele volt 
készpénzben 48.668 korona 52 fillér, kiadása 
46.031 korona 54 fillér. Készpénz maradvá-
nya 1916 december 31-én 2666 korona 98 fil-
lér. KötvényJbevétele volt: 33j524 korona 26 
fillér, kiadása: 20524 korona 36 fillér. Egyen-
lege 13.000 korona. 

Ezen számadásokon kivül kezeltetik a 
Fehér Kereszt egylet 10000 Pollós és Wellisz 
.10.000 és Vajda Sándor 4000 koronás hadiár-
ra alapítványa és ,a gyámtartalék-alap kor-
mány-hatósági jóváhagyás alatt álló évi 10000 
koronás hozzájárulása. iEzek figyelembe vé-
telével mondhatjuk, hogy a hadiárva alap 

vagyona volt összesen 82.668 korona 52 fillér. 

1916. december 31-ig 223 hadiárvát ru-
háztunk fel. Ezen kivül több családot része-
witettűnk tűzifa, ruha, kelme, mesterség foly-

tatásához szükséges nádfonat és egyéb ter-
mészetbeni segélyben. Elsősorban az iskolás 
.gyermekeket kívántuk a legszükségesebb ci-
pővel, ruházattal ellátni, nehogy emiatt a 
hadiárvák az iskolából elmaradva tanulmá-
nyi előmenetelükben hátrányt szenvedjenek. 
Alsótanyáin, Felsőt,anyán és a belterületen 
pártfogó bizottságok .működnek. A pártfogók 
száma 560. Hadiárvánk létszáma volt 1916. 
december 31-én 229, ebből az édesanyjánál 
van 214, más rokonnál vagy jótevőnél 18, 
állami gondozás alatt 2. A vélelmezett hadi-
árvák létszáma 219. A városban 113 család 
ajánlkozik hadiárvák ingyentartására, örök-

j be fogadására, esetleg az állami gyermek 
i menhelyen felmerült költségeik megfizeté-
sére. Az életviszonyokihoz alkalmazkodva a 
hadiárva-alap adományozóinak eredeti cél-
jától kissé el kellett térnünk, amennyiben 
menhelyi gondozás esetei a minimumra re-
dukálódtak, e helyett a hadi árvákat családi 
környezetükben hagy tuk és ruha, cipő és más 
természetbeni segélyben ,részesítettük. 

A segély mérvét és jellegét mindenkor 
iz árvaszéki tanács állapította meg kellő ha-
tósági puhatolás alapján. A segély .kiosztása 
Gróf Sándor közgyám utján történt. Ugy 
ezen segélyezési számadások mint az alap 
számadása számvevői ellenőrzés után az ár-
vaszék, illetve a város törvényhatósági bi-
zottsága elé tartozik. 

Hadbavonultak visszamaradt házastár-
sai ellen erkölcsi szempontból, vagy a gondo-
zásukra bízott kiskornak anyagi megkárosi-
tása miatt, alig néhány esetben tettek pa-

naszt és igy törvényhatóságunk területén 
ezen panaszok általánosításáról beszélni nem 

lehet. A gyámoltak száma volt 1916 évben: 
11247, a gondnokoltak száma 281. 

Itt Imeg kell emlitendmj hogy mindin-
kább előtérbe juit az ,a tapasztalat, hogy a 
közgyám hatékony ellenőrzést csak helyszíni 
eljárással gyakorolhat, ami azonban, költség-
gel ós rendkívüli időveszteséggel jár. Ennek 
dacára a .közgyámi működést ilyen irányban 
kéli fejlesztenünk, vagyis a helyszíni eljárást 
szaporítanunk kell, mert ezzel azt lis elérjük, 
hogy a hadbavonult,akat pótló munkás ke-
zeket az állandóan szorgos gazdasági mun-
kától nem vonjuk el. A közgyám ügyforgal-
ma egyébként annyira felszaporodott, hogy. 
három hónapos tárgyalási határidőket kény-
telen kitűzni, amin a jelenlegi csekély lét-
szám mellett segíteni képes nem vagyok. 

Mindezek az adatok és a háború után a 
gyámhatóságra váró még fokozottabb mun-
ka,anyag igazolják azon bejelentésemet, 
hogy az árvaszék, különösen pedig a köz-
gyám hivatal szervezetének módosítására 
esetleg személyzet szaporításra előrelátható-
lag szükség lesz és addig is ,amig a háború-
állapotok a kívánt szervezeti módosítások ki-

vitelét lehetővé teszik, kérnem kell megfelelő 

kisegítő munkaerő alkalmazását. 

Megemlítem, még az ingatlanforgalmat 
a hallatlanul magas ingatlan-vételár illusz-
trálására. Az előttünk levő szerződések sze-
rint 2 kat. ,h. Szatymaz dülőbeli szántó épület 
nélkül 10.000 koronáért, a Francia hegyi dű-
lőben levő egy kat. hold szántó 7680 koroná-
ért, iRöszke kapitányságban 1600 hold terü-
letű ingatlan 42.000 koronáért kelt el. 

Az amerikai magyarok szerefefadománya 
az olasz fronton. 

Olasz fronton, jan. 14. 

Január 4-et irtunk. A nap sütött, valami 

végtelen, gyönyörű fénnyel; a tiroli hegytetők 

asztak, szinte teliegtek ,az ég kékjében s a hó 

csillogott, mint egy gyémántokkal kirakott ki-

rályi hermelinpalást Milyen barátságos volt 

minden. Még a sikongó szakadékok, a kegyet-

len, vad rajzolatú sziklák is kedvesebbeknek 

tűntek fel; az égen .apró felhőfoszlányok mi-

riádjai gomolyogtak valami kéjes lassúsággal, 

A völgyből már felszállt a köd, kígyózó fekete-

ség látszik, mint egy .mozgó hangyákból össze-

rakott lánc. Emberek. Jön az élelem, mi nyel-

vűm kön ,a „Fiassung". És jön fa, hogy ,füthes-

sünk, hogy est© meleg levegő csókolja az ar-

cunkat a bar a hban, hogy elfeledjük a két és fél 

ezer magasságot, a dübörgő lavinákat és a na-

pokig tartó hóvihart. . 

És felérnek már. A Hilfsiplatzoan pár em-

bere kitódul, ón is, hiszen lentről jönnek s va-

lami intenzivebb kapcsolatban állnak ,a világ-

gal, mint mii és nem oly egyedül állók. Hangok, 

beszódtöredékek (hangzanak a levegőben, ,a szür-

ke arcok felvidulnak; mikor jelentik, hogy a 

HiiiLísplatz részére egy ládát hoztak. Jókora 

nagy láda, s megjegyzik, hogy sanitáts-mate-

rial. Kissé idegenkedve nézem a ládát, hiszen 

nekem 15-i.ke előtt n.em esedékes orvosság, azon-

kívül a cimzés ós a jól ismert három hetti SMF. 

(Saiiitatsmateriallfa.ssuingst.elle) hiányzik róla, 

csak durva, kezdetleges .írással áll rajta: 

„Hilfsplatz St, see". 

Felbontottam. És előkerültefc olyan dolgok, 

amelyek megértették velem .a küldemény erede-

tét: Liabesgabe Bor, rum, málnaszörp, csokolá-

dé, szardínia és ezer más használható dolog. 

És kisebb, benne levő ládában rengeteg köt/ 

szer. Minden .egyes külön van csomagolva, s 

mindegyiken, felirat van: „ 

TJebesgabe fi'tr Verwnndeten, 

von der Dentsdhen und Oesterreieh-Unga-

riiScihen Hilífsgeselilschaift, Chicago, V. S. A. 

Fehér mezőben vörös hetükkel: U. S. A. 

United States Amerika. És ez .a bár.om betű .sok 

.mindent felidéz bennem. Látok egy nagy hajót 

.feketén 'füstölve, .száguldva a hullámzó habo-

kon, elképzellek sok-sok kezet szorgoskodva, 

sok-sok szemet örömtől csillogva és -sok arcot 

résztvevő, ©gyiittérző kifejezéssel., 

Ezek velünk élnek az idegen kontinensen, a 

lüktető, száguldó életben reánk gondolnak és 

este felnéznek az ég koromjára, a kicsiny, bia-

gyadtfényii csillagokra — ha ugyan a házko-

loisszusok 'között látnak eget — és üzennek ne-

künk. Üzennek imindenneü ami átjön a mély 

vízien, a dollárok hazájából ide a vér be borult 

néphez, a lánggal boronált földön, mindennel-

mindennefl, hiszen hozzánk tartoznak ők is, a 

mi véreinilc. 

És belesugjiák .a .szerető .szavaikat a hárfázó 

szellőbe, beledörgik átkaikat a megrontok ellen 

a .bőszen hörgő orkánba, a .tajtékzó ciklonba és 

f elküldik imáikat a fátyolos pa.razsu gyémán-

tokhoz: .a csillagokhoz. Az elemekkel, alkotó 

erőkkel kötnek barátságot, mert ők a mieink és 

a lelkük itt é l 

És most átjött a .büszke hajó a tengeren át 

.ezer-ezer apró csomaggal, a viz, a máskor sze-

lid, de .most pestében emberi kezektől alkotott 

szörnyeket rejtegető viz, átengedte. iHisizen hoz-

zánk jön. És hozza a kis kötszereket, teleaggat-

va emberek, velünk érzők szeretetével, magá-

ban rejtve egy-egy néma üzenetet hangtalan 

bátorítást, , 

i 


