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A szegedi Vörös-Kereszt 
Egyesület közgyűlése. 

(Saját tudósítónktól.) Kedden, délután öt 
órakor tartotta 34-i(k évi rendes közgyűlését 
az Országos Vörös Kereszt Egyesület sze-
gedi választmánya Veres Károly nyugalma-
zott kúriai biró elnöklésével. Az elnök meg-
nyitó beszéde után bemutatták a szegedi vá-
lasztmány mult évi munkásságáról szóló je-
lentést, amelyet főbb részleteiben már is-
mertetett a Délmagyarország. Ezután a mult 
évi pénztár-számlát és a vagyonmérleget ter-
jesztették elő, mindkettőt vita nélkül elfogad-
ták. A szegedi fiók készpénz vagyona 1913. 
december 31-én 25,320 korona 23 fillér volt. 
Majd az 1914. évre szóló költségelőirány-
zatot mutatták be, ezt is változatlanul elfo-
gadta a közgyűlés. 

Most a tisztikar és a választmány újból 
való megválasztása következett. 

Tiszteletbeli elnökké: Gerl'iczy Ferenc 
bárót, tiszteletbeli elinöknővé: Qerliczy Fe-
remcné bárónét, elnökké: Veres Károlyt, ügy-
vezető elnökké: lovag özv. Worzikovszky 
Károlynét, társelnökké: Somogyi Szilvesz-
ter dr.-t, alelnökké: Horváth Lajos nét, főtit-
kárrá: Szmollény Nándort, főorvossá: Eisen-
stein Jakab dr.-t, ügyészszé: Rózsa Andor 
dr.-t, pénztárossá: Rósa Bélát, jegyzővé: 
Szendrey Jenő dr.-t, ellenőrré pedig Aigner 
Nándor dr.-t választották meg. A választ-
mány tagjai a következők lettek: A,:gner 
Nándorné, Balogh Józsefné, Benedikt Ferenc-
né, özvegy Berdenicfh Jánosné, Brecher Al-
bertné, Fluck Ferencné, Qaál Kálmánné, Jóny 
Lászlóné, Kálosv Józsefné dr.-né, Kiss Mór-
né, Kuin. Bertalanmié, özvegy László Gyulá-
né, Lázár Györgyné dr.-né, Mann Jakab 
dr., Mann Jakabné dr.-né, Mann Ilona, Mol-
nár Elemérné, Polgár Lászlóné, Raskó Ist-
enné, özvegy Rat'kovits Károlyné, Rósa 
fesóné dr.-né, Rolhr Jakabné, Tárczay Fe-
rencné, özvegy Török Sándorné. özvegy 
vajda Samuné, Vajda Sándorné, Veres Ká-
rolyné, Vén Andrásné, Vészits Lajosné, Wő-
ber Györgyné, Bokor Adolf, Gaál Endre dr., 
Hauser R. Sándor, Illés Imre dr.. Jászai Gé-
za, Lázár György dr., Lénával Sándor, Ob-
lálh Lipót, Ormódy Béla, Pálfy József dr., 
Turcsányi Imre dr., Vajda Béla, Weiner 
Miksa, továbbá a 46. gyalogezred képvise-
lője, a 7. utászzászlóalj képviselője, az 5. 
honvédgyalogezred képviselője. 

Ezután a közgyűlés három tagot kül-
dött ki a® Országos Vörös Kereszt, Egy&sü-
kt közgyűlésére, hogy ott a szegedi választ-
mányt képviseljek. 

Szmollény Nándor kért most szót. és a 
közgyűlés meglepetésére a következőket 
mondotta: 

— Tisztelt, közgyűlés! Miután én az el-
úrral harmonizálni nem tudok, illetőlop 

fewi tudok vele olyan harmonikusan működ-
nl< mint ahogy én szeretnék, a tisztségem-
r°l ezennel lemondok. 
. — Elfogadjuk1 Nem fogadjuk el! — ki-
Lások kisérték Szmollény szavait. 

& Veress Károly elnök nyomban válaszolt 
7moI]énynak: 

j — Nem tudom, hogy miért nem tud ve-
^m harmönikusan müködnii a főtitkár ur. 
i Szmollény: Bocsánat, én csak azt mond-
jj.m. nem tudok olyan harmonikusan müköd-

• mint ahogy én szeretnék, 
ig^eress Károly: Az más. Én azonban 

f^m tudok rá okot, miért nem. Semmifé-
nav^dályt nem látok a titkár ur intemciói-
¥ megvalósítása előtt. A dolog magyará-

a már mint a felszólaló ur szavaié — 
rá/mgy én a tisztikart több Ízben összeakar-

tam íhivni az egyesület ügyeinek megbeszé-
lése érdekében, többek között a közgyűlés 
előkészítése céljából is s ez zokon esett a tit-
kár unok. Nem akarok más szavakkal élni. 
de én nem tartom helyesnek, hogy Szmol-
lény ur ide áll a közgyűlés elé és ooriolán-
ként idedobja az állását. 

Szmollény erre azt a megjegyzést tette, 
hogy őt az egyesület ügyei nagyon lekötik 
és az elnök kívánságára nem játhat egy hé-
ten háromszor is értekezletekre. Nem akarja 
föláldozni az egészségét s ezért kéri, hogy 
otlyan jegyzőt válasszanak melléje, aki dol-
gozik ÍS; 

Lovag Worzikovszkyné: Ezt a kérdést 
megoldottuk már, amikor Txintos Béla ur he-
lyett, aki egy év óta feléje se nézett az egye-
sületnek, Szendrey Jenő dr. városi osztály-
jegyzőt választottuk meg. 

(Szmollény Nándor ezek után — bár sza-
vazás sem pré, sem kontra nem történt — 
megmaradt, főtitkári állásában. 

Ezután a közgyűlés az egyesület 25 éves 
fennállása alkalmából rendezendő ünnepség, 
valamint özvegy lováig Worzikovszky Ká-
rolyné ünneplésének előkészítésére a tiszti-
kar tagjaiból bizottságot küldött ki, ame'y-
nek feladatává tette, hogy az ünnepségek 
programját állitsa össze. 

Az indítványok során Lövész Antal ar-
ra való tekintettel, hogy lovag Worzikov-
szkyné immár harmincötödik éve áll az 
egyesület élén s azóta fáradhatatlan tevé-
kenységet fejt ki az egyesület érdekéhen, azt 
ajánlotta, hogy a közgyűlés már mcet jegy-
zőkönyvben fejezze ki az ügyvezető elnöknő 
iránt való legteljesebb elismerését. A köz 
gyűlés Lövész indítványához egyhangúlag 
hozzájárult. 

özvegy lovag Worzikovszkyné a kö-
vetkező keresetlen szavakkal köszönte meg 
a közgyűlés őszinte elismerésiét: 

— Nem tudtam — mondotta, — hogy a 
munka -érdem. Mindig azt tartottam, hogy a 
kötelességemet teljesítem s ezt tartom ma is. 
amikor egyesületünk 35 éves munkájára te-
kinthetek vissza Köszönöm a közgyűlés bi-
zalmát és köszönöm az elismerést. (Ameddig 
erőm engedi, teljes odaadással fogok mű-
ködni továbbra is az egyesület érdekében, a 
melyhez kérem az önök támogatását. 

Lelkes éljenzés követte az elnöknő sza-
vait s 'ezzel a közgyűlés véget ért. 

Jelen voltak a következők: Aigner Nán-
dorné, Balogh Józsefné, Benedikt Ferencié. 
Brecher Albertné, özvegy Faragó Rezsöné. 
Falta Mareellné drné, Horváth Lsjosné, Ili-
lés Imréné drné, Jéray Lászlóné, Kószó Ist-
vánod drné, Kövessy Gyuláné, Gárgyán 
Irén, özvegy Pilisi Béláné drné, Orbán Gi-
zi, PaJesco Ottmárué, Polczner Elvira, Pol-
gár Lászlóné, Rohr Jakabné, Rési Izsómé dr.-
né, Török Sándorné, Viajda Béláné, Vajda 
Sándorné, Veress Károlyné, özvegy Vészits 
Lajosné, Vén Andrásné, Wagner Károlyné. 
Zauner Andrásné, Bokor Adolf, Eisenstem 
Jakab dr.. Falta Marcell dr., Illés Imre dr.. 
Len dva,i Sándor, Lövész Antal, Roboinczv 
Géza, Rózsa Andor dr., Rózsa Béla, Szmol-
lény Nándor, Turcsányi Imre dr. 
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Németország állásfoglalása a török 
konfliktus ügyében. Londonból jelentik: Né-
metország kijelentette, hogy nem járulhat 
hozzá a Törökország ellen alkalmazandó 
kényszerítő rendszabályokhoz. Jago külügyi 
államtitkár ilyen értelemben nyilatkozott Ve-
nizelosz előtt tanácskozásuk alkalmával. 

A képviselőház ülése. 
— Napirenden a váltójog. — 

(Saját tudósítónktól.) A Ház mai ülésé-
re csak egy érdemleges tárgy volt kitűzve: 
a váltójogi törvényjavaslat tárgyalása. En-
nélfogva eglészen érthető, hogy az ülés iránt 
igen csekély volt az érdeklődés még a nem-
zeti munkapártban is. 

Az ülés elején az elnöklő Szász Károly 
igen meleg szavakban emlékezett meg a kép-
viselőház elnökének családi gyászáról!. 

Tisza István gróf miniszterelnök tör-
vényjavaslatot adött be Worasiczky János 
gröí főrendiházi tagságáról. Worasicziky 
gróf, akinek családja e javaslat szerint meg-
kapja a főrendiházi tagságot, ez idő szerint 
országgyűlési képviselő és temesmegyei 
nagybirtokos. A hivatalos lap ép a mai szá-
mában közölte, hogy Worasiczkyuek, aki 
lengyel családiból származik, a király a ma-
gyar grófi méltóságot adományozta. 

A váltójogi törvényjavaslat tárgyalását 
II árkos Elemér előadó nyitotta meg nagy be-
széddel, majd Nagy Ferenc mondott nagyobb 
beszédet. 

A holnapi ülésen a miniszterelnök nyi-
latkozni fog a budapesti közmunkatanács 
ügyeiről. A munkapárt tegnapi értekezletén 
Tisza István miniszterelnök kijelentette, hogy 
ha az ellenzék részéről valaki meginiterpel-
lálja őt a szerdai ülésen, akkor azonnal vá-
laszolni fog az interpellációra. Mivel az el-
lenzék részéről senki sem jelentkezett, hogy 
a házszabályok szerint már a mai ülésen 
bejegyezze interpellációját és miivel a minisz-
terelnök holnap mindenesetre nyilatkozni ki-
van, a miniszterelnök a mai ütés folyamán 
fölkérte Szcitovszky Béla munkapárti kép-
viselőt, hogy a közmunkatanács ügyében je-
gyezzen be interpellációt a Ház interpellá-
ciós könyvébe. Igy is történt. 

(A Házelnök gyásza.) 
Szász Károly elnök háromnegyed 11 óra-

kor nyitja meg az ülést a következő beszéd-
del: 

— Mély megilletődéssel jelentem, hogy 
a Ház elnökét súlyos csapás érte, édesanyja, 
néhai Beöthy Algennon volt országgyűlési 
képviselő özvegye meghalt. Az elhunyt úri-
asszony (Csöndes visszavonult /ighan egy i -
dül családjának élve töltötte utolsó napjait 
és a Ház elnöke iránt érzett szeretet és be-
csülés érzései arra indítanak bennünket, 
hogy a. legtermészetesebb emberi indulat 
nak, .az igaz részvétnek kifejezésével áll-
junk köréje családi gyászának e nehéz nap-
jaiban. Javaslom tehát, hogy fájdalma fö-
lött érzett megilletődésünkneik mai jegyző-
könyvünk,ben adjunk kifejezést. (Élénk he-
lyeslés.) 

A Ház az elnök javaslatához hozzájá-
rult. 

Az elnök bejelentette ezután, hogy az 
összeférhetetlenségi bizottság Lengyel Zol-| 
tán és Török Kálmán képviselők összeférhe-
tetlenségi ügyeit február 25-én délután fog-
ja tárgyalni. 

Tisza István gróf miniszterelnök tör-
vényjavaslatot terjesztett be Worasicky Já-
nos gróf örökös főrendi tagságáról. 

Rakovszky Iván előadó bemutatta a köz-
igazgatási bizottság jelentését az országgyü-t 
lési képviselő választó kerütotek uj megálla-
pitásáród szóló törvényjavaslatról. 

(A napirend.) 
A Ház ezután áttért a napirendre, a föld-

mivéésügyi miniszternek az öntöző csator-
nákról szóló jelentésének tárgyalására. 

Az elnök bejelentette a Háznak, bogy a 
* földmivelésügyi miniszter betegsége miatt 

első kézből, nagy választékban csakis az • 
Tisza-Lajos körút 19. szám alatt 

lf kaphatók, esetleg részletfize té »re 


