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zenegy órakor a császár a főherceg 'kísé-
retében kikocsizott a kastély kertjébe. A 
gyönyörű rózsás kertről a császár a leg-
nagyobb elragadtatással beszélt és a ró-
zsás kert legnagyobb részén gyalog ha-
ladt át. A főherceg ezután a császárral 
Friedeggfbe 'hajtatott a na'gy tó körül és ti-
zenkét órakor tértök vissza a kastélyba, a 
hol egy órával később reggeli volt. Dél-
után folytatták a park megszemlését. 

A német császárt utána küldött táv-
irat a vonaton értesítette Adolf Frigyes 
mecklenburg-strelitzi nagyherceg elhunytá-
ról és a főherceggel folytatott első beszél-
getése erre a szomorú eseményre vonatko-
zott. 

Vilmos császár vadászruhát visel 
osztrák rendjelekkel. A császár kitűnő 
színben van. Hosszú zöld waffenrock van 
rajta és magasszáru sárga zsinóros va-
dászcipő. Sárga derékszijjon szarvasölő 
kést visel és ruházatát szürkészöld va-
dászkalap egészíti ki szürke szalaggal. 
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A Vörös-Kereszt Egyesület 
szegedi díszközgyűlése. 
(Saját 'tudósítónktól.) Impozáns keretek 

között folyt le vasárnap délelőtt a Vörös Ke-
reszt Egyesület szegedi választmányának ju-
biláris közgyűlése a városháza dísztermében. 
A közgyűlésen Csekonics Endre gróf, valósá-
gos belső titkos tanácsos, főasztal nok-mester, 
a budapesti központ elnöke elnökölt, megje-
lent tovább a közgyűlésen Argay János dr. 
királyi tanácsos, a budapesti központ ügyve-
zető gondnoka. Ezen a közgyűlésen ünnepel-
ték özvegy lovag Worzikovszky Károlynét, a 
szegedi választmány elnöknőjét abból az al-
kalombók hogy harmincöt éve, a választmány 
megalakítása óta áll az élén az országos 
egyesület szegedi mozgalmainak. A város-
háza közgyűlési termét zsúfolásig megtöltöt-
ték az érdeklődők. A szegedi helyőrség is 
képviseltette magát. Ott láttuk Seide Rezső 
dandárparancsnokot, Kouff Róbert ezredest, 
Schiffer Alajos alezredest, Lichtenegger Jó-
zsef dr. és Réti József dr. főtörzsorvosokat, 
líobrozenszky Lajos tábori1 lelkészt, a város 
hatósága részéről Bokor Pál helyettes pol-
gármestert, Gaál Endre dr. tanácsost és Pül-
fy József dr. árvaszéki elnököt. A szegedi 
úriasszonyok sorából pedig a következők ne-
veit sikerült följegyeznünk: Lázár Györgyné 
drné, Polgár Lászlóné, özvegy Holtzer Ja-
kabné, Veress Károlyné, özvegy Podmanicz-
ky Béláné bárónő, Raskó Istvánné drné, Or-
konyi Edéné drné, Somogyi Sziiveszternc 
drné, Gaál Bndréné drné, Illés imréné drné, 
Lobmayer Istvánné, tiuuser Rezső Sándor-
né, Aigner Nándorné, Kószó Istvánné drné, 
Gárgyán Imréné, özvegy Berdenich János-
r.é, Eisenstein Jalkabné drné, Vészits Lajos-
r.é, Eremits Pálné, Vajda Sándorné, Szántó-
né Ladányi Mariska, Falta Marcellné drné. 
özvegy László Gyuláné, Szmollény Nándor-
né, Endrényi Imréné, Horváth Lajosné, Szí* 
gethy Vilmosné, Brecher Albertné, Strigl F. 
Józsefné, Lánczy Adolfné, Palesco Ottmárné, 
Jóny Lászlóné, Rónay Dezsőné, Nagy Ala-
dárné drné, Balogh Józsefné, Weber Ferenc-
né, Engel Lajosné, Arany Károlyné, Kárász 
Józsefné, Meskó An tal né, Ratkovics Károly-
né, Turcsányi Imréné drné, Benedikt Ferenc-
né, Fellegi Béláné, Polczner Elvire és Polcz-
ner Ilonka, Weitzenfeld Zsigmondné, Rózsa 
Mihályné, Holtzer Aladárné, Back Bernátné. 
Faragó Ödönné drné, Cseró Edéné drné, 
özvegy Újházi Gyuláné, Lövész Antalné, Ba-
lassa Árminné drné, Nónay Márta, Rohr 
Gizi, Homor Edit, Máté Ilona és még szá-
mosan a szegedi úriasszonyok és urileányok 
köziil. 

A díszközgyűlést .tizenegy érakor nyi-

totta meg Veress Károly, nyugalmazott kú-
riai bíró, a szegedi választmány alelnöke a 
kö vetkező besaédfbfcn: 

— Van szerencséin a Magyar Szent Ko-
rona Országai Vörös , Kereszt Egyesülete 
szegedi választmányának ,a inai napra ki-
tűzött díszközgyűlését ezennel megnyitni és 
tisztelettel üdvözölni a meghívott vendége-
ket, egyletek tagjait, hatóságok képviselőit 
és ezen alkalomból elsősortban őnagyméltósá-
ga Csekonics Endre gróf urait, aki megjele-
nésével az ünnepély fényét emeiníi szíves 
volt. Hálás köszönetemet fejezem ki őnagy-
móltóságának, 'hogy meghívásunkat elfogad-
ni és ünnepélyünkön megjelenni méltózta-
tott és biztosíthatom róla, Ihogy a jövőben 
is erőforrásunk lesz, ha ezt a kegyességét ta-
núsítani fogja. 

Üdvözölte ezután a közös hadsereg és a 
honvédség képviselőit, majd jelentette, hogy 
az ünnepélyre meghívták volt az egyesület 
fővédnöknőjét: Mária Valéria főíhercegasz-
szonyt ás Ferenc Salvátor főherceget, az 
egyesület fővédnökét, akik a meghívást szí-
ves figyelemmel viszonozták, amennyiben 
meleghangú üdvözlő táviratot küldtek. Ez-
után az ünnepély jelentőségéről és a genfi 
konvencióról emlékezett meg történelmi visz-
szapillantás keretében. 

Az üdvözlő beszéd után Csekonics Endre 
gróf szóialít iföl: 

— Engedtessék meg nekem — mondotta 
— hogy néhány szót szóljak, örömemnek 
adok kifejezést, hogy Szöged városába eljöt-
tem és hogy én is kivehetőm a részemet a 
díszközgyűlésnek ebből a mondhatom: f in-
költ ünnepélyéből. A szegedi választmány 
sokkul régibb, mint amióta ón a Vörös Ké-
részit Egyesület elnöke vagyok; ón csak hu-
szonhárom éve .állok az élén, de a szegedi 
választmány már 35 éves. És igy engedtes-
sék meg nekem, hogy én, mint elnök, .hálá-
mat és köszönetemet fejezzem ki azért a 
működésért, amelynek következtében a sze-
gedi választmány tündöklő példával áll a 
többi működő választmányok előtt. Ezt bi-
zonyltja .Ferenc Salvátor őfensége és Mária 
Valéria őfensége sürgöny utján tett nyilat-
kozata is. Huzditó szavakat én itt Ilióiba 
mondanék, merít a buzgalom meg van a leg-
nagyobb mértékben. És ebben a szegedi vá-
lasztmány megalakulása óta előljárt őmél-
tósága lovag Worzikovszky Károlyné urnő, 
aki fár/a.dhaltattanuí dolgozott az egyesület 
emberbaráti törekvései érdekében. A magya-
rok istene sokáig éltesse őt! (Lelkes, ,hosz-
szantartó éljenzés.) 

•A szegedi úri-asszonyokból alakult ön-
kéntes ápolónői - kar fölavatása következett. 
A fölavató (beszédet Illés Imre dr. törzsor-
vos, az ápolónői tanfolyam vezetője tartotta, 
aki lelkesen, fáradtságot nem kiméivé ké-
szítette elő az úrhölgyeket az ápolónői vizs-
gára. A tanfolyam célját ós emberbaráti je-
lentőségét fejtegette és hivatkozott a balkáni 
háborúban szerzett tapasztalatokira, amelyek 
azt igazolják, hogy még nincs teljesen az 
összhang a Vörös Kereszt ós az orvosok, a 
Vörös Kereszt és a közönség között. A leg-
nagyobb baj pedig az, hogy kevés az ápo-
lónő. Buzctitó szavakat intézett az ünnepé-
lyen megjelent uriasszonydkhoz, hogy íninél 
többen képeztessék ki magukat önkéntes 
ápolónőkké. 

Somogyi Szilveszter dr. főkapitány, a 
szegedi választmány társelnöke szólította föl 
rövid beszédben a betegápolónőket, hogy el-
vállalt szent kötelességüket szóbeli fogada-
lommal erősítsék meg. A hölgyeik hófehér 
ápolónői ruháiban, mellükön a Vörös Kereszt 
jelvénnyel, karjukon a Vörös Kereszt sza-
lagjával az elnöki pulpitus előtt félkörben 
felállottak és szivre tett kézzel mondták el 
a főkapitány után az eskü formuláját, majd 
nyomban megkapták az ápolónői oklevelet. 
A fölavatott szegedi úriasszonyok névsora 
z: Erdélyi Árpádné, Engel Lajosné. 'Gregus 

Ferencné, Goldfalhn Rózsi, Kostyál Dezsőné, 
•Tény Lászlóné, Mann Ilona, Masa Emma, 
Nagy Aladárné dr.-né, Nónay Dezsőné, ör-
halmy Ferencné, Palesko Ottomárné, özvegy 

Pilisi Béláné dr.-né, Ratkovics .Károly15© 
Rohr .Jakabné, iSdhiffer Alaj-osné, T / e 

Mária, Vig Sándorné, Worzikovszky bar°l 

né, Wéber Ferencné. . , ^ 
iA fölavatás után. Nagy Aladárné dr.-

mondott talpraesett, ügyes b e s z é d e t , 
ben elismerését és háláját fejezte ki ff 
lovag Worzikovszky Károlynénak, aki a • 
folyamot megszervezte ós alkalmat ad° / 
ra, hogy ,a szegedi úriasszonyok niaga-s 

emberbaráti cél szolgálatába álljanak/ 
tanáruknak, Illés Imre dr.-nák m o n d o t t 

| szünetet a fáradozásáért. , - „ ^ 
— Adja isten — fejezte be s z a v a d 

Aladárné, — hogy ne legyen r.eánk szu 
de lia mégis szükség lesz, akkor ez a g 

becsülettel fogja megállni a helyét. i 
Lelkes éljenzés követte Nagy Ma J( 

szavait, amelyek után az ifjúsági dal' 
énekszámot adott elő. j 

Az elnök most sorba fölhívta az o!1/. 
tes ápolónőket, hogy diktálják 'be, ll0^j:eéi-
ború esetén ihol kivannak szolgálatot h 
ten-i, Szegeden-e vagy bárhol az orszal 
Egy-két úrhölgy kivételével mindegy/ 0 
lalkozott rá, hogy háború esetén bank 
országban ápolják a sebesültéket. . 

Ezután Rózsa Andor dr., a szeg© 
lasztmány ügyésze tartott tartalmas, 11 ^ 
beszédet. Részint a szegedi választmányi 
letkezósét, részint az Országos /örös h (|j. 
Egyesület misszióját ismertette költői 
letii előadásiban. Az országos egyesü'1" , 
Csekonics Endre gróf fejtett ki / i s ' 
ás hálára méltó tevékenységet, mig a 

di választmány működésének sikerdus , ^ 
ja özvegy lovag Worzikovszky Kár/f ^ 
vével forrott össze. Megemlékezett 10 „tjJ(j ,. glvi 
a polgármesterről, a főkapitányr/ ^ 
szintén tevékeny részt -vettek a S 7 f s [ j $ 
laisatimáiny missziójában; azután 
nos dr. királyi tanácsos érdemeit 13 . 
aki 35 éve működik az egyesületnél. f(i-

Rózsa Andor dr. osztatlan j^r,3 

gadott ibeszéde után Szmollény ]flVsí 
szegedi választmány titkára méltató ^ 
Worzikovszky né érdemeit. Beszéde & 

lezték le Worzikovszky né arcképét, a / ^ 
- • SZEGE01 tisztelői ajándékozták meg. A , 1 

lasztmány hölgytagjai nevében Hor i ' a , t 
josné fehér és piros rózsákból font ^ 

U 

OO iUÓÍSalVU'Ui - -

nyújtott át az ünnepeltnek, Vészits ^ 
né pedig diszal'buanot adott át, a I / / taM í' ^ M Liunw b cl-ULrl l- cvi/j ** 
gedi egyesület tagjainak a l á í r á s á t mazza. 

iA város hatósága nevében 
11e 1 yettesnpolgármester intézeti/ 3 / ^ h ' 
szédet lovag Worzikovszky K á r o l y ^ f 
szegedi helyőrség nevében pedig / 
zső damdárparancsnok köszöntötte ' y # 

Ezután az elnök bejelentette, ' Mg P 
rn.es Tielen Mária a jubiláris kóz^J 
kálmából tízezer koronás a l a p i t v á n í ^ fff 
vegy lovag Worzikovszkynó nevére / ff 
Kereszt Egyesület emberbaráti r, 
kében. iNemes Tielen Máriának. 3 ^ f ' 
mintegy hétszázezer kormát 
M M I ^ B 
u u m c f t j nziütutvzer Kormai ... 
konycélra s akit most avattak f / / 
ápolónőnek, Veress Károly elnök , - -VOU " U W . J XÍIY1̂  
köszönetet ezért az ujabb jó t é t e 3 1 / / 

Most Szendrey Jenő dr., a / 
lasztmány jegyzője jelentette, fffg; ff 
lasztmány hajdegészsiégiigyi 100,101

 k ' 1/í 
koronás aílapitványt tett 
Worzikovszkynó nevére. A P332 

minden évben, karáics-ony napjá3 / ' f f . / 
kórház heteg katonái között o sz t j a* ^jfc 
jelentette még Szendrey dr., ff ^ 
éve tagjai a szegedi választmáiR'1' ,, 
oklevelet kapnak. , tó/ 

Ezután az üdvözlések hosszú 
kezelt. Jánossy Gyula királyi 
a szahaidoktatási bizottság, Pál fii '. p, ffj 
a Fehér Kereszt Egyesület, HaySe%\ / 
dor a szegedi nőegyesületek, 
dr., a szegedi gyermekmenhely ' x j ö 3 / 
ga, Füzessy Márton pedig az 
nevében üdvözölte a jubiláló eff 
akineílc Móra Pannika nyújtotta 
sületek virágcsokrát, az Árpád'0 ' 
di az intézet két növendéke. 

Ezután Eisenstein Jakab dr< 
r 


