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A hadisegély revíziója.
'Aég alig a háború kezdetén rá inu

nk lapunkban arra, hogy a hadisegé- 
, zés azon formája, amint az a gyakor
iul megvalósítva lett, helytelen és visszá- 

zzgokra fog vezetni. Nem láttuk szívesen 
ezt az ügyet tisztán közigazgatási aktusnak, 
mert úgy véltük, hogy ehhez az ügyhöz 
oly fokú meleg érdeklődés szükséges, a 
melyet annyira igénybe vett közigazgatási 
szervektől elvárni nem is lehet. A hadi
segély megállapítása körül szerepet kértünk 
volna a jótékonysági egyesületeknek, kü
lönösen a Vörös Keresztnek, mert ezen 
intézmények ezt az ügyet, amint ez termé
szetes is, meleg érző szívvel intézték volna. 
Az események, sajnos, nekünk adtak iga
zat, mert a rettentő sok panasz igazolja, 
hogy az ügy körül sok hiba és mulasztás 
történt és végeredményében sokkal több 
pénz került kiosztásra, mint amennyire 
szükség lett volna, aminek egyszerű ma
gyarázata az, hogy olyanok is részesültek 
segélyben, akik arra rá se szorultak, ami 
miatt azután az ezekhez hasonló anyagi 
viszonyok között lévő emberek csak azért, 
mert a másik is kapott segélyt, megkezdik 
a kilincselést, végig járják a hivatalokat és 
a végén ők is segélyhez jutnak. A köz
tudatba a hadisegély ma már azt jelenti, 
hogy minden ember, aki katona, jogosult 
ezért családja részére segélyt kérni és a 
hadisegélyt mintegy fizetésnek tekintik a 
harctéri szolgálatokért. így aztán a nagy 
i sze-visszaságban sok pénz pazaroltatok 

el és mégis megesett, hogy segélyre tény- | 
lég rászoruló segélyt kapni nem tudott.

A sok visszásságnak azonban most 
remélhetőleg vége szakad, mert a hadi
segély ügye revízió alá kerül, ahol aztán 
minden jogos panaszt orvosolni is fognak.

A hadsegélyezés nagyfontosságu ügyét, 
valamint a revízióját, mely egyöntetű és 
igazságos eljárást lesz hivatva a jogos 
szükségletek gyors kielégítésével az egész 
vármegyében, teljesíteni, e kérdést alaposan 
ismerő Huszár Pál pénzügyigazgató-helyet- 
tes tartja a kezében, aki a törvényes szem
pontok figyelembevételével a legnagyobb 
eréllyel fárad azon, hogy mindenkinek 
igazság szolgáltassák és a történt mulasz
tások helyrehozassanak. Dr. Huszár a 
közigazgatási bizottság ülésén már be
jelentette, hogy a revízió járásonkint fog 
megejtődni s most, mint értesülünk, Huszár 
dr. minden egyes járásban személyesen ; 
fogja megejteni a panaszok és sérelmek 
felülvizsgálását.

A revízió kérdése különben már abban 
a stádiumban van, hogy e hó végével meg
kezdődhetnek a járási értekezletek és a 
hadisegélyek felülvizsgálata. A pénzügy
igazgatóság ugyanis tegnap terjedelmes 
felhívást küldött szét a városok polgár
mestereinek és a járások főszolgabiráinak, 
amely felhívásban vázolva a revízió szük
ségességét és a kérdés előzményeit, elsőb
ben is az eddig észlelt panaszokat, 
szabálytalanságokat és mulasztásokat a kö
vetkezőkben foglalja össze :

A segélykiutalás késedelmesen törté

nik úgy a községnél, mint a főszolgabirák- 
nál és a pénzügyigazgatósági számvevő
ségnél tapasztaltam, hogy az összeírások 
és változások beterjesztése és elintézése 
gyakran több heti halogatás után történik.

Segélyre jogosultat nem vesznek fel. 
Felvétetnek segélyre olyanok is, kiknek 
megélhetésük kellően, sőt jól biztosítva 
van. A segélyezés felsőbb hatósági rende
letekkel indokoltatik, bár maguk a községi 
elöljárók, vagy a főszolgabíró a segélye
zést feleslegesnek, helytelennek tartják, a 
segélyezést megállapítják. A segély valót
lan adatok bejegyzése alapján állapittatik 
meg. Elhallgattatnak adatok, melynek tudá
sában a segélyt a hatóság nem állapítaná meg.

Ugyanazon egyén segélyének feleme
lése iránt rövid időn belül, jóllehet a vi
szonyok nem változtak, többször jelentenek 
be változási jegyzéket, úgy, hogy ezek 
segélyösszege rövid időn belül többször 
emelkedik. Minthogy alapos indoka az ily 
felemelésnek nincsen, elégületlenséget szül, 
a panaszok pedig szaporodnak. Ugyancsak 
ily módon rövid időközben leszállítják a 
segélyt. Az indok: megélhet ebből is«, 
vagy az, hogy a nzpszám összegének le
szállítására szükséges, hogy a segély ala
csonyabb összegben állapíttassák meg

A visszamenőleges segély megállapí
tás sok esetben indokolallan. A jelentkezés 
idejét, jóllehet legtöbb esetben ez irányadó 
arra, hogy azon időben segélyre szorult-e 
nem veszik figyelembe. Nem a megállapí
tott összeget fizetik ki. Igényjogosultsággal 
nem bírók segély alá felvétettek.

TÁRCA.

Harctéri emlékeim.
Folyt. 

Irta: K. Gy.
1914. nov. 1. 

Éjszakám az ellengségtől nyugodt lehetett 
'Ina. ha én magam nem tettem volna változa

tó 1 bereim nem aludtak, sőt szegények! 
na£) golódtak. Végtelenül sajnáltam őket,
mert igazán éhesek voltunk. Hiszen két napig 
,r nt nem olt mit ennünk. Kenyeret pedig 5 

1 lP ; n-in kaptunk. Türelemre intettem őket s 
ínk, mert hisz a hátunk mögött jő or- 

sz‘ amelyen a Irénnek feltétlen el kellett
^rni két. Keményeinkben nem csalatkoztunk.
! <te 1G órakor már jelentették a trén megérkezé

siig tudtam visszatartani katonáimat. Mind 
tra szeretett volna menni. Tizenegy órára már 
'lt négv-négy doboz konzervünk, kenyerünk, 

■ alonánk s reggelre jó fekete kávét Ígértek. Ek
kor láttam, hogy mily döntő tényező az élelmezés 
<i háborúban. A kiéhezett legénységgel, támadást 
indítani felér egy nagy veszteséggel, mig a jólla

tovább mennem, mert hisz parancs nélkül hagytam 
oda szakaszomat. Szerettem volna azonban vala
miképen visszafizetni az orosznak, hogy tegnap 
a gránátjával a földhöz nyomott s leguritott. 

______________ Embereim sem akartak félmunkával visszatérni. 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását

kott legénység a poklok kapuit is megvívja. Mind 
jókedvüek voltunk, elfelejtettük szenvedéseinket s 
örömest belementünk volna egy éjjeli támadásba.

A remélt éjjeli támadást nem rendelték el, 
de egy kis vállalkozásunk mégis akadt. Éjfélkor 
kaptam a parancsot, hogy szakaszomból egy al
tisztet két emberrel az ország-ut mentén küldjék 
előre, akik kémlejék ki, hogy minő távolságra 
van tölünk az ellenség.

Megbízható embereket kellett választanom. 
A választás nehé?volt, mert mindenki részt óhaj
tott venni. Sőt magamnak is tetszett a kirándulás, 
tehát átadtam a szakaszomat egy altisztnek s 
megindultam a három emberrel.

Csak éppen fegyvereinket vittük magunkkal. 
Minden nehezebb tárgyat, még a köpenyünket 
is hátra hagytuk, hogy minnél könyebben és zaj
talanabbá közelíthessük meg az oroszokat.

A körülmények kedvezők voltak. Az ég bo
rús volt A földön ötven lépésnél tovább nem 
igen lehetett látni. Az ország-ut mindkét felén 
mély árok húzódott. Jobb oldalán 30—50 lépésre 
Dnyester vize csobogott, elnyomva a mi lépteink 
nyomát. Megfeszített idegekkel kettő a túloldali 
árokban, ketten az innensőben óvatosan kúsztunk 

előre. Közbe-közbe áttekintettünk a túlsó oldalra 
hogy egymás haladását ellenőrizhessük.

200 lépésre az utmentén egy kis házikót 
találtunk. (Jtkaparóé volt. Bent a szobában a 
mécses halvány fénye derengett. Embereim halk 
kopogására a paraszt azonnal ajtót nyitott. Kelten 
bementek s átkutattak mindent. Gyanúsat nem ta
láltak. Még megkérdeztük a parasztot, aki ijedve 
mondta el, hogy minden két órában az ö házáig 
szokott eljönni az orosz járőr s alig félórája, 
hogy erre voltak : s az ellenség 3—400 lépéser 
lehet ide.

Valamivel nyugodtabban haladtunk tovább, 
mert hisz a visszatérő orosz járőr bizonyára azt 
jelenti, hogy az ellenség nem mozgolódik . .. s 
talán alszanak is mindanyian, studtuk, hogy 300 
lépésre rájuk találunk.

Tovább talán nem is kellett volna mennünk, 
mer hisz az ellenség tölünk való távolságát már 
tudtuk. Nekem pedig éppen nem lett volna szabad
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Az észlelt szabálytalanságok itt csak 
nagy fogással csoportositattak. Legnagyobb 
baj a segély megállapítása körül mutatkozó 
egyenlőtlenség, a szaporodó panaszok és 
hogy a kiadott közig, hatósági rendeletek 
magyarázgatásával e téren teljes bizony
talanság uralkodik és egyes helyeken úgy
szólván már minden jelentkező részére 
megállapítják a segélyt.

A hadsegélyezés revíziójának miként
jére vonatkozólag a pénzügyigazgatóság a 
következőket ajánlja a járási közigazgatási 
hatóságok figyelmébe.

A külömböző hatóságokkal folytatott 
személyes érintkezésből megállapittatott 
hogy a dolgok hibás menetét belátják 
mindenütt s egyedül kivezető módnak a 
gyökeres revíziót tartják.

A dolgok természeténél fogva kívána
tos, hogy a revízió minnél előbb még 
lehetőleg február hóban megkezdődjék. Ez 
szükséges volna azért is, mert a pénzügy
igazgatóság munkaerői az év előrehaladt 
szakában e célra felhasználhatók nem 
lesznek.

A revízió a járási székhelyen tartatnék 
meg. A pénzügyi kiküldöttön kívül a fő
szolgabíró és községi elöljárók is részt 
vennének. De mint helyi ismerettel bírók: 
a lelkész, tanitó és a gazdasági bizottság 
1—1 tagja is meghivatnának. A panaszo
sok és a segélyben részesülők hirdetmé- 
nyiieg hivatnának meg.

A revíziónak haladéktalanul keresztül
vitele érdekében szükségesnek találom 
hangsúlyozni azt, hogy az ügy minden 
más vonatkozástól eltekintve, pénzügyi 
szempontból is feltétlenül rendezést igényel 
mert a vármegyében a múlt hó végéig 
több, mint 20000 hadbavomilt család ré
szére állapíttatott meg hadisegély már kö
zel 7 millió koronára emelkedett fel.

A munkálatot a föszolgabirák (Kősze
gen a polgármester) és a pénzügyi kikül
dött egyetértőleg végeznek. Amennyiben 
a járás egyes része a járási székhelytől 
félreesik, ezenterületre nézve a munkálat 
a legalkalmasabb fekvésű körjegyzői szék
helyen végeztetnék. A munkálat idejére, 
valamint arra nézve, hogy egy napon egy 
vagy hány körjegyzőség tárgyalandó le, a 
főszolgabíró tervezetét kérem. Ennek vétele 

után a pénzügyigazgatóság a határidőt 
megállapítja és a főszolgabirákkal közli.

A tárgyalás körjegyzőségenként való 
rendjét, határnapját és helyét a főszolgabiró 
kitűzné. A tárgyalásra beidézi: a körjegyzőt 
községi birót, egy elöljárót. Mint helyi 
viszonyokat ismerő bizalmi férfiakat meg
hívja a lelkészt, a tanítót, a községi kép
viselő testület és a gazdasági bizottság 
egy egy tagját. A tárgyaláson közreműkö
dik a járási számvevő. Hirdetményileg 
megjelenésre felhivatnak az összes segé
lyezett felek és az esetleges panaszosok.

A főszolgabiró utasítaná még a kör
jegyzőket, hogy a tárgyalásra hozzák ma
gukkal : a földadó felosztási jegyzéket 
(esetleg kát. birtokivek összesítését vagy 
ha az elavult, s birtokiveket), az I —II. o. 
kér. lajstromot, az 1915 évi adófökönyvet 
és az általuk a bírák közbenjöttével szer
kesztendő kimutatást arról, hogy a segé
lyezettnek, vagy a segélyezettről gondos
kodó családhoz tartozónak mennyi a liszt 
és gabona készlete, marhaállománya, meg
munkált és bevetett földterülete.

Mindezek pontos, gyors és megbízható 
teljesítésére kéri fel a pénzügyigazgatóság 
a föszolgabirák szives közreműködését, a 
mely esetben remélni lehet, hogy az ösz- 
szes illetékes tényezők összhangzó munkája 
a hadsegélyezés ügyét, mely elsőrendű fel
adat, sikeresen oldja meg.

A Vörös Kereszt Közgyűlése.
A muraszombati Vörös Kereszt szerdán dé

lután 5 órakor tartotta évi rendes közgyűlését a 
szép számban megjelent tegok élénk érdeklődése 
mellett.

Ifj. Horváth Pál elnök meleg szavakkal üd
vözölte a megjelenteket, vázolva azt a működést 
melyet az egyesület a lazajlott háborús évben 
kifejtett. Majd Schnell János pénztárnok tett jelen
tést a pénztár állapotáról, amely szerint az egye
sület jelenlegi tiszta vagyona 4741 korona 39 fill. 
Az egyesületnek az elmúlt évben 2542 K. 64 fill. 
bevétellel szemben 3091 K- 60 fill. kiadása volt, 
amely többlet kiadás az egyesület vagyonából 
fedeztetett. Az elmúlt évben az egyletnek három 
örökös, 64 rendes és 44 pártoló tagja volt. A 
tagok száma a folyó évben 25-tel szaporodott. A 
közgyűlés a pénztárnok jelentését, valamint az 

1916 évi költségvetést előirányzatot elfogadta és 
pénztárnoknak lelkiismeretes munkájáért köszöne
tét szavazva részére a felmentvényt megadta. Ez
után Dr. Vályi Sándor titkár terjesztette elő alábbi 
jelentését.

Titkári jelentés.
Égzengető dulás közepette ismét lezajlott 

egy véres esztendő, amelynek tanúságait most 
érleli ez idő, eredményei pedig a messze távol 
ködében rejtőznek és hiába való minden jóslat, 
okoskodás, amely a szörnyű dulás végét csak 
sejteti is, bizton érezzük és tudjuk azonban azt 
is, bizton érezzük és tudjuk azonban azt, hogy 
eddig elért eredményeink óriásiak és, hogy mel
lettünk az igazság harcol és ebből merítjük a 
reményt és a megingathatlan hitet, hogy a végső 
győzelem a miénk lesz.

Künn a harctereken még égnek a falvak, 
még menekülnek a fel gyújtott falvak lakói, mi 
itt az ország belsejében ápoljuk hát tovább a 
szeretet tüzet! Úgy érezzük, hogy a nagyháboru 
befejezéshez közeledik, egy titkos ösztön azt súgja 
hogy az eljövendő időszakban végre és utoljára 
kidühöngi magát a háború fergetege. De mi akik 
a háború által okozott vért és szenvedést letörölni 
és enyhíteni vagyunk hivatva teljesítsük ezután is 
kötelességeinket híven és soha nem lankadó erő
vel és minden nap munkája uj és friss tettekre 
ragadjon bennünk, mintha munkánknak soha vége 
nem szakadna, s mintha eddig mit se tettünk volna!

Egyesületünk a lefolyt évben is emberbaráti 
hivatása magaslatán állva szerény erejéhez képest 
igyekezett mentül tökéletesebben megközelíteni a 
célt, amelyet a hazaszeretet parancsa elénk tűzött 
Tevékeny részt vettünk a Muraszombatban ápolt 
sebesültek ellátásában, gondozásában, rendszeresen 
elláttuk sebesültjeinket a szükséges dohánynemü- 
ekkel s igyekeztünk itt időzésüket mentül türhe- 
többé és kellemesebbé tenni, gondoskodtunk szel
lemi szórakozásaikról és szívesen állott egyesüle
tünk a sebesültek rendelkezésére, ügyes bajos 
dolgaik elintézésére.

Bensőséges meleg karácsonyi ünnepet vará
zsoltunk sebesültjeink szivébe, megajándékoztuk a 
a körünkbe ápolt összes sebesülteket és szép ün
nepség keretében velük ültük meg a szent napot, 
hogy pótoljuk a lehetőséghez képest számukra a 
meleg családi otthont, amelyet nélkülözni kény
telenek.

A Muraszombaton elhalt sebesültek temeté
sén egyesületünk minden alkalommal testületileg

Tovább mentünk inég óvatosabban. A ned
ves, füves földben lépteink alig voltak halhatók, 
csak néha-néha egy-egy kimozdított kavics guru
lós árulhatta volna el közeledésünket. Több Ízben 
megáltunk. lélegzetet visszafojtva hallgatóztunk: 
semmi nesz. Megerőltetett szemekkel néztünk az 
az éji sötétségbe : . . minden mozdulatlan.

Lépéseinket számoltuk. Már 300 lépést meg
tettünk. Az ellenség inát nem leltet messze. A 
veszély tudata és közelsége végsőkig feszítette 
idegeinket, Újból figyeltünk: egyhangú, nem kö
zeledő lépések hallatszottak. A gyenge fuvallat 
dohányfüst szagát hozta felénk. Az ellenség a 
közelben lehet, s amint erősebben nézünk, a por
tól szürkés országúton széltébn egy sötét alakot 
látunk fel s alá mozogni. Ez csak katona lehet I

Mit csináljunk most 1 Egymással nem be
szélhetünk. A harci vágy űzött! Tovább I Még 
jobban a földhöz lapulva, hason kúszva mentünk 
előre. Az orosz őrszem otthon járó gondolataiban 
nagyon el lehetett merülve, hogy közeledésünket 
észre nem vette, jóllehet a víz erős csobogása 
elnyomhatott minden véletlenül erősebb zajunkat.

Az őrszem mögött karók sötétlettek. Drót
akadály volt, bár a drótot nem láthattuk. A ka

rók mögött az árokban a földnek világosabb színe 
bontakozott ki : földhányás lövészárok lehetett.

Bensőmben a lelkiismeret s a harci vágy 
küzdelmet vívtak. A parancsot teljesítettük, az 
ellenség hollétét tudjuk, további veszélynek esetle
ges pusztulásnak nem tehettem ki embereimet, 
viszont égtem a vágytól, hogy ily közelben valami 
kárt, vesszteséget okozzak az ellenségnek.

A lelkiismeret győzött. Kidugtam a fejemet 
az árokból, hogy jelt adjak a túloldaliaknak a 
visszavonulásra. Késő! Éppen e pillanatban rán
totta el altisztem mindkét lábát a fel-aki járkáló 
s éppen az innenső oldalra visszatérni akaró őr
szemnek. A másik pillanatban már ráugrott áldo
zatára s tövig döfte bele bajonetjét. Egy jajszót 
nem hallottunk.

Izgalmunk a tetőfokra hágott. Idegeink meg
feszültek.

A zuhanásra hozzám öt lépésre egy fekete 
tömeg mozdult meg. Csak most vettem észre a 
közeli veszélyt. Habozásra időnk nem volt. Ezzel 
is végezni kellett. Kelten vetettük rá magunkat 
egyszerre, amint felkelt, hogy az árokból kilépjen 
Pisztolyommal halántékon csaptam, emberem pe
dig szuronyával szúrta keresztül. Ez már nem | 

ment jajszó nélkül. Rémeset üvöltött. Menekülnünk 
kellett, mert a drótakadályok mögött megélénkül
tek a lövészárkok, zűrzavaros hangok hallatszot
tak, majd többeket láttunk futva közeledni az 
árokban.

Amilyen gyorsan csak lehetett, a földhöz 
lapulva siettünk visszafelé nehogy a nagyszámú 
ellenség fogságába kerüljünk, vagy az kárt tegyen 
bennünk s mire az oroszok meglepetésükből ma
gukhoz tértek, mi már 80 -100 lépésre lehettünk. 
A két halott nem árulta el, hogy mi hányán vol
tunk s a gyáva ellenség a támadó üldözés helyett 
a puskatüzet választotta. Erős tüzet zúdított utá
nunk, amit mi ujjongva fogadtunk, mert hisz most 
már tudtuk, hogy utánunk nem jönnek s igy az 
elfogatás veszedelmétől megszabadultunk.

Az utkaparó háznál bevártuk egymást. Az 
izgalomtól kifáradt idegeinket kissé lecsillapítottuk. 
Az oroszok is hamarosan felhagytak a lövöldö
zéssel s mi nyugodtan visszatérhettünk feszülten 
s kíváncsian várakozó társainkhoz.

Az ellenség két emberrel szegényebb, mi 
egy diadallal s a zsákmányolt két fegyverrel 
gazdagabbak lettünk. 
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tép iseltette magát, az elhunyt hősök temetéséről 
gondoskodott és sírjukra koszorút helyezett, és a 
jo\ i feladatához tartozik, hogy a körünkben elte
lt .‘ll hősök méltó emlékről gondoskodjunk, hogy 
a gyeletes utókor mindig ihlettel és el nem 
m > emlékezéssel zarándokolhasson a hősök 
sir ához.

Egyesületünk indította meg járásunkban a 
. galmat a járásbeli elesett összes hősöknek l 

aszombaton felállítandó emlékszobra érdekében | 
t örvendetesen látjuk, hogy a járás hazafias kö- 
z sége lelkesedéssel áldoz e nemes célra.

Titkári hivatalunk intézte a járásbeli kö
zön-égnek a hadifoglyokkal való levelezését és 
végez.c az eltűntek felkutatását a háború egész 
ideje alatt.

Különös gondot fordítottunk a hadbavonultak 
maradt családjainak segélyezésére és már I 

zdetén illetékes helyre felterjesztést | 
;y a hadisegélyek igazságosan és gyor

sasának ki. mert gyakran megesik és 
un i. hogy hónapok teltek el, mire az arra 
s/. ii. k hadisegélyüket megkapták. Egyesületünk 
ezen nehézségeken saját hatáskörében is könyi- 
tendö az elmúlt évben azoknak, akik hadisegélyre 
fel lettek véve, de segélyükhöz hosszú idő múlva 
se tudtak jutni összesen 2379 korona segélyelöle- 
get folyósított, mely részben már megtérült, rész
ben pedig ezután fog kisebb nagyobb részletekben 
a folyósítandó segélyekből levonatni.

A hadisegélyek igazságos és arányos kiosz
tása tárgyában tett felterjesztésünk eredménye ép 
a napokban jelentkezett, mert vármegyénkben a 
hadisegélv ügy revíziója elrendeltetvén remélni 
merjük, hogy az eddig sajnosán tapasztalt bajo
kon segítve lesz és az indokolt panaszok száma 
csökkenni is fog.

A titkári jelentés tudomásul vétele után el- 
n- a közgyűlést bezárta.

HÍREK.

Hős honvédek kitüntetése. A 
hivatalos lap tegnapi száma közli, hogy a 
honvédelmi miniszter a hadrakelt seregnél 
az ellenség előtt tanúsított magatartásuk 
liiMiieréséül Cseke Pál őrvezető, Perzsa 
M s a 20 honvéd gyalog ezredben, a 
bi vitézségi érmet adományozta.

— Esküvő. Sauer Pál csendlaki kör
jegyző ma délután tarja esküvőjét Vasvö- 
rösvárott. Kiss Ida urhölgygyel néhai Kiss 
János volt újpesti főjegyző bájos és sze
retetreméltó leányával.

A muraszombati Mezőgazda
ság' Bank közgyűlése. Vasárnap délután 
2 -,:or tartotta a Muraszombati Mező-

igi Bank 17-ik évi rendes közgyü- 
részvényesek élénk részvétele niel- 
özgyülést Gróf Batthyány Zsigmond 

eln yitotta meg és lelkes szavakkal vá
zolta íz intézet elmúlt évi működését, 
mii va a nehézségekre, a melylyel a 
Uék. lénzintézetek a háború viszontag- 
'"ai oetkeztében megküzdeni kényte- 

R ’ek v Itak, mégis az intézet vezetőségé- 
nt ag ása mellett volt elérhető a fényes 
ere nti , amely a részvényeseknek kellő 
has, ot oiztositott. A közgyűlés a lapunk- 
’an ismertetett igazgatósági jelentést 
lll< il vette, mégis azzal a módositás- 

s j ,y az intézet tiszviselői részére
m.if.yoagi pótlékot szavazott meg. A köz
gyűlés a megüresedett igazgatósági tagsági 
helyre az intézet elnökének Gróf Batthiány 
Asigmond fiát ifj. gróf Batthiány Zsigmondot 
választotta meg, kiben az intézet kiváló 

és érdemes erőt nyert, s kinek működésé
től joggal reméli azintézet azt a gazdagon 
gyümölcsöző és eredményes irány fo'yta- 
tását, melyet az intézet elé atyja szabolt, s 
amelynek eredménye lett az a fényes siker 
amelyet az intézet rövid fennállása alatt 
már elért. Gróf Batthiány Zsigmond fia 
megválasztását megköszönve a közgyűlést 
Lezárta.

— Levél a harctérről A katonák közötti 
bajtársi viszony nem egy szép példáját mutatja a 
hábou. Akik azelőtt egymást alig ismerték, s 
akiket akár az ismeretlenség akár a társadalmi 
osztály kiilömbség egymástól elválasztott és békés 
polgári életük pályájának útja más más irányban 
haladt, azok ott a lövész árokban a közös baísors 
és szerencsében egygyé lesznek és barátságuk 
soha el nem szakadó lánccá fonódik össze. Az 
alábbi levél is élénk és nemes példája ennek a 
bajtársi összetartásnak. A levél Írója egyerü föld- 
mives ember, értesíti elhunyt bajtársának özvegyét 
Heklics Jánosné mártonhelyi lakost férje hősi 
haláláról. A levelet felemelő, megható hangja miatt 
közreadjuk, hogy nyoma maradjon ott, ahol a 
magyar nép fiának a világháborúban tanúsított 
vitézségét megörökíteni fogják. íme a levél:

Másolat. Kassa 915 II. 21. Kedves asz- 
szonyság, önnek sürgönyét 20-án este 8 órakor 
kaptam és 21-én azonnal válaszoltam és azért 
írom önnek ezen zárt lapot, hogy teljes meg
nyugvással legyen kedves férje iránt, én kedves 
férjének mint jó pajtása voltam és ugy egymás
nak a címeket is adtuk azért ha én esnék el, 
ö értesítse az én családom és ha ö akkor én 

■az ö családját. Tehát az ö halála csak ennyiből 
történt, én és ö ketten ástunk egy lövészárkot 

TTÍEöHIVÓ.

A Péterhegyvidéki Takarékpénztár 
Részvénytársaság

VIII. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1916. évi március hó 21-én délután 3 órakor

Péterhegyen az intézet saját helyiségében tartja meg, melyre a 
t. részvényesek azzal hivatnak meg, hogy alapszabályaink értelmé
ben részvényeiket - illetve megbízásaikat — magukkal hozni 

szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyző

könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 1915. évi jelen

tése, a mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása 
iránti határozat.

4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére 1915. 
evre a végleges fehnentvény megadása.

5. Az alapszabályok 17. §-a értelmében beérkezett indít
ványok tárgyalása.

Péterhegy, 1916. február hó 17-én.

Az Igazgatósági jelentés és zárszámadások a keresk. törvény 
1 a er elmeben a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézel helyi
ségében ki lesznek teve és azok a részvényesek által betekinthető

hlvonat az alapszabályokból. 9. g. Minden egyes részvény a köz
gyűlésén egy szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen vagy más rész
vényes, mint meghatalmazott által gyakorolható. Ötven szavazatnál többet akár 
saját részvényét alapján, akár meghatalmazás utján senki sem gyakorolhat

b,TatZ.al! io?át minde" nagyk°™. Önrendelkezési joggal bíró rész
vényes, akar férfi, akár no, gyakorolhatja, de megkivántatik, hogy részvényesi 
Ug"^ 3 k°Zgy“leSt me8elÖ2Öleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva 

képviselőm' ■fli»ínéh»M kisk°r“ak és.gondnokság alatt állók csak törvényes 
kepxiselojuk által, habár azok nem reszvenyesek is, képviseltetnek. *

hogy az ellenségnek céltárgyat ne mutassunk, 
a k dves férje ezen árokból nemis mozdult ki, 
sem ugy én sem. egyszer csak azon veszem 
észre magam, hogy ugy engem, mint ötét a 
föld betemet, és még azt sem mondta, hogy 
jaj. és engem kivezettek onnét, ölet pedig szinte 
egy oda vaió szomszédja Koczet nevű, de ö 
már akkor halott volt, egy ellenséges ágyú 
golyótól lelte halálát, én pedig megsebesültem, 
tehát legyen belenyugodva az Isten rendelésébe 
igaz hogy önnek fáj, hogy örökre elveszítette 
de utódjának örök emléke, hogy nem gyáva, 
hanem mint hős magyar honvéd hazáért hősi 
halállal halt meg, igaz tisztelője Nyúl Sándor sk,

— Adomány a hősök emlékére. 
Gróf Batthyány Zsigmond csendlaki nagy
birtokos a muraszombati járás elesett hő
seinek emlékét megörökítő szobor alapra 
100 koronát adományozott. Káply Elemér 
bódóhegyi körjegyző az alábiak adományát 
küldte meg: Skrabán István Sürüház 12 
K., Szapács István Buzahely 10 K, Der- 
varics Mihály Bodóhegy 10 K„ Bencsecz 
Ferencz Sürüház 8 K., Vukán Mihály 
Sürüház 8 K., Vucsák István Zoltánháza 
6 Kor.

— Adomány a sebesülteknek. 
Szlepecz János esperes plébános ur 6 
nagy kenyeret, Eberl Róza urhölgy 2 nagy 
kenyeret, Nemecz János ur 1 nagy kenye
ret voltak szívesek az evangélikus iskolá
ban ápolt sebesülteknek ajándékozni, me
lyért hálás köszönetét mond a kórház 
vezetősége.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k.
elnök.
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A Muraszombati Mezőgazdasági
Bank Részvénytársaságnál

jegyzett Ill-ik kibocsátású összes zárolt és szabad

frjgr HADI KÖLCSÖNKÖTVÉN YEK Ig-g

a délelőtti órákban elismervény ellenében a felek által

.  átvehetők. —
A Péterhegyvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1916. március 21-iki közgyűlés elé terjesztendő

mérleg-számlája.
Vagyon Korona fillér Korona fillér

Pénztár............................................... ......... 22683 06
Értékpapír ...... 33989 —
Váltó kölcsön ..... 130406 48
Jelzálog > ..... 123108 50
Kezeseit > ...................................... 35954 50
Folyószámla kihelyezések 38226 78 327696 27
Intézeteknél folyószámlán 110265 —
Ingatlan............................................... 2641 70
Hátralékos kamat ..... 8184 72

505459 75

Teher Korona fillér Korona fillér

Alaptőke ...... 40000
Tartalékalap ...... 10016 —
Rendkívüli tartalékalap .... 6000 16016
Betét......................................................... 409415 31
Folyószámla betét ..... 24377 85 433793 16
Osztalék ...... 409
Átmeneti tételek ..... 3174 68
Áthozott nyereség ..... 1350
1915. évi nyereség .... 10716 91 12066 91

505459 75

Péterhegy, 1915. december 31-én.

Kercsmár Sándor s. k.
pénztáros.

Darvas Ferenc s. k.
'ff- tag-

Szeredy Viktor s. k.
•g- tag-

Gróf Batthyány Zsigmond s, k. 
elnök.

Mikola Ferenc s. k.
ig. tag, hadba vonult.

Székely János s. k,
•g- tag.

Sárkány Ádám s. k. 
alelnök.

Pörs János s. k. 
•g- tag.

Vértes Sándor s. k.
’g- tag.

Bagár Iván s. k. 
könyvelő.

Slankovics Ádám s. k. 
•g- tag.

Zsupánek Péter s. k.
'ff- tag.

Megvizsgáltuk s a fő- és mcllékkönyvekkel összehasonlítva, mindenben egyezőnek találtuk.

Vértes Aladár
f. biz. elnök, hadba vonult.

Péterhegy, 1916. február hó 11-én.

Preisz Izrael s. k. Sárkány Sándor s. k. Ballek Sándor s. k.
f. biz. tag. f. biz. tag. t. biz. póttag.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban


