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Feminista támadás 
a Vörös-Kereszt ellem 

— Lovag Worzlkovszkyné nyilatkozata. — 

(Saját tudósítónktól.) A (Budapesten meg 
jelenő feminista sajtóorgánum: A Nő, egyik 
legutóbbi számában „Hétezer ápolónő — pa-
piroson" cim alatt cikket közöl, amelyben tá-
madást intéz a Vörös Kereszt Egyesület el-
ten az ápolónői tanfolyamokkal kapcsolatban. 
Azt irja többek között a feminista lap, hogy 
a Vörös Kereszt Egyesület diszes ünnepsége-
ket, banketteket és egyéb szórakoztató dolgo-
kat rendez, ahelyett, hogy az ápolónői tan-
folyam hallgatóit csakugyan használható 
ápolónőkké képezné ki. Megvádolja a lap az 
ápolónői tanfolyamokat vezető orvosokat is, 
azt állítván, hogy az ápolónői vizsga nem 
más, mint a polgári leányiskolák alsó osztá-
lyainak egészségtani vizsgája, sőt még annál 
is könnyebb, -mert az ápolónőket addig-addig 
féleltetik egy-egy kérdésre, hogy az ünnepé-
lyes vizsgán brillián-sam tudnak válaszolni és 
elnyerik az ápolónői oklevelet. Azt is állítja 
még ,.A Nő", hogy a hathetes tanfolyam alati 
az ápolónőik csak egyzser egy héten látogar-
nak be a kórházba, tehát összesen hatszor, a 
prakszisuk tehát annyi, amennyi gyakorlati 
tudásra hat látogatás alatt szert tehettek. 

Minthogy a cikk általánosságban szól és 
nem speciálisan a budapesti, vagy valame-
lyik vidéki egyesületről, tehát érinti a sze-
gedi Vörös Kereszt Egyesületet is. A Uélma-
gyarország munkatársa épp azért felkereste 
özvegy lovag Worzikovszky Károlynét, a sze 
gedi egyesület elnök-nőjét, hogy ő tájékoztas-
sa a közönséget, mennyiben van alapja a 
feminista-cikknek és a ténybeli adatai csak-
ugyan megállják-e a helyüket. Lovag Worzi-
kovszky Károlyné urnő a következőket mon-
dotta a feministák támadásával kapcsolatban: 

— Azok az állitá'sok — mondotta — a 
melyek a feministák lapjában foglaltaknak, 
szegedi vonatkozásban teljesen alaptalanok, 
sőt merem állítani, hogy általánosságban is. 
A budapesti központ bizonyára megfelelt vol-
na már a cikkre, ha -tudomása volna róla. 
Minthogy az én figyelmemet fölhívták rá s 
tekintettel arra, hogy a Vörös Kereszt Egye-
sület szegedi fiókja a legrégibb ilyen alaku-
lás az egész vidéken, tekintettel továbbá arra 
is, hogy a szegedi fiók tagjai iközül mintegy 
húsz önkéntes ápolónő képeztetett ki, akiikei 
a vádak tehát szintén érintenek, kötelessé-
gemnek tartom, ihogy -a cikk ténybeli meg-
jegyzéseire reflektáljak. 

— Egyenesen roszhiszemüség feltételez-
ni azt, hagy az orvosi kar a diplomát kiad-
ja olyanoknak, akiknek nincs elég tudásuk és 
gyakorlatuk ahoz, hogy önkéntes ápolónők 
legyenek. Szegeden nap-nap után dolgoztunk, 
fáradtunk, tanultunk, -hogy a vizsgát letehes-
s-iik, sőt éjjeli szolgálatokat is tettünk. Éppen 
megfőrditva áll a dolog, mint ahogy az illető 
folyóirat i r j a : memlbogy egyszer egy héten 
praktizáltunk, mi, felavatott ápolónők a kór-
házban, hanem szombat kivétellével egész he-
ten ót kint voltunk a kórházban a tanfolyam 
kezdetétől annak végéig. Szombaton is csak 
azért nem mentünk a kórházba praktizálni, 
mert nagytakarítás 'volt. Ápoltunk -tífuszos és 
más fertőző betegeket, lábamputációknál és 
egyéb operációknál asszisztáltunk, fürdettük 
és begöngyöltük a tifuszosoikat s hogy mi-
lyen gyakorlati tudást sajátítottunk el, azt 
igazolni -tudjak Mann Jakab dr. udvari taná-
csos ur, a szegedi állami bábaképző igazga-
tójának nyilatkozatával is, amidőn az ő in-
tézetében is segédkeztünk a tanfolyam1 idején 
egy hasfölmetszésnél, amikor a tanár ur, -lát-
va, hogy mennyire komolyaim és hozzáértés-
sel teljesítjük azt, amire vállalkoztunk, azt a 

F DÉTM A Q Y ARORSZA Q 

kijelentést tette, hogy ezek után vizsga nél-
kül is bátran megadja nekünk az ápolónői ok-
levelet. Illés Imre -dr. ur teljesen ugy veze-
tett be minket a betegek ápolásának munká-
jába, mintha 'háború volna. Jóformán minden 
műtétnél ott voltunk és asszisztált-uinlk a csa-
patk-órházban, primitív eszközökkel, mintha 
háborúiban volnánk. A vizsgára pedig hatvan-
tételből kellett készülnünk, anélküli, hogy tud-
tuk volna, -hogy a -hatvan tétel közül melyik 
kire j-ut. Azzal a váddal tehát, liogy az ön-
kéntes ápolónők alig tudnak vallamit, csa-k az 
orvosi kart dezavuálja a cikk érdemtelenül és 
alaptalanul, mert budapesti vonatkozásban 
sem- -tehető fel, hogy egy Dollinger, vagy 
Hiittl Humér -dr., vagy Lumniczer József dr. 
és még számos európai hir ii magyar orvos 
akik a -tanfolyamokat vezették és az ápolónő-
ket kiképezték, az oklevelet kiadták -volna ak-
kor, Iha az önkéntes ápolónők meg-felelő el-
méleti és gyakorlati tudásáról, meggyőződve 
nem- lettek volna. Igy áll tehát a dolog s fö-
lötte csodálkozom azon, ihogy a feministáik 
ebből az alaptalan dologból tőkét akartak ko-
vácsolni -maguknak. Az-t hiszem, -nem sikerült. 
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Az első nyilvános 
katonai tárgyalás. 

— Julius 3i-én lesz. -

(Saját tudósító tiktól) Tudvalevőleg ju-
lius 1-én lépett életbe -az u j katonai bűnvádi 
perrendtartás, amely lényegesen átreformál-
t-a a -katonai igazság-szolgáltatást. Az u j tör-
vény alapján Szegeden -először julius 31-én 
fognak tárgyalni a luu-dosztályb,Íróság Gyer-
tya mos-utca 4. szám alat t i épületében. Ez -a 
tárgyalás már nyilvános l-asz és igy részt vé-
ltet azon az érdeklődő közönség és ,a saj tó is. 
Az első ügy, amely fő tárgy alásria kerül, az 
ötödik h-omvédgyalogezredbeli katona bünpÖ-
re. A katona zsebtolvajlást követett el és 
most a h-önvédfogházhan vá r j a ügy-ének fő-
tárgyalását. 

A vádlott katonát Szélpál Istvánnak hív-
ják. A mult hó 25-én kiszökött a laktanyából 
és elment özvegy Kocsis Ferene-né Iskola-ut-
cai korcsmájába. A korcsmában egész éjsza-
ka "ivott -és a vendégekbe belekötött. Majd 
reggel felé, amikor az egyik vendég, Dobó 
István gazdálkodó i t tasan e la ludt kilopta a 
zsebéből az aranyórát , lánccal együtt . Más-
nap aztán az órát és a láncot elzálogosította 
az egyik szegedi zálogházban, az á r á t pedig 
elmulatta. 

A lopásra ugy jöttek rá, -hogy Dobó Ist-
ván amikor kijózanodott, ,a korcsmában nagy 
patáliát -csapott az órájáér t . ,A korcsmárosnak 
eszébe jutott , hogy a vendég a katonával 
egyedül volt jó ideig az ivószobában ós, igy 
mindjá r t Szélpálra irányult a -gyanú. A 
rendőrség áttet te az ügyet a katonai ható-
sághoz éls a honvédnél meg is talál ták a zá-
logcédulát. Lopás bűntett-e cimón már -az u j 
törvény alapján indult- meg ellene az eljá-
rás. 

A főtárgyaiást Szerdahelyi László alez-
redes hadbíró fogja vezetni. Résztvesz a ta-
nácsban az elnökön kivül két százados és -egy 
hadbíró -főhadnagy. A vádhatóságot Borbély 
Tibor -főhadnagy hadbiró képviseli. A vád-
lottat Zsifkovits József főihadnagy védi. A 
tárgyalás i ránt bizonyára nagy érdeklődés 
fog mutatkozni jogász körökben. 

Érdekes, bogy -az első tárgyaláson kato-
nai védő lesz és nem civil védő. Ennek oka 
az, liogy -a hadügyminisztériumból még'min-
dig nem érkezett meg a katonai védők ki-
nevezése. A hadügyminiszter 'felszólítására 
ugyanis a szegedi ügyvédi kamara jelent-
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kezesre ,-hivta fel azokat -az ügyvédeket, akik 
hajlandók a katonai védelmet ellátni. Mint-
egy tizennégy ügyvéd jelentkezett, akiknek 
a névsorát beküldték a hadügyminiszternek, 
a kinevezés valószínűleg v-asárnap fog meg-
jelenni a katonaság Hivatalos Közlönyében. 
Késlelteti ínég ,az is a civil védelmet, -hogy a 
mint Eisner Manó dr. az ügyvédi lkam-ará-
hoz -benyújtott beadványában ki fe j tette, nem 
lehet kíapni az üzletekben :az uj katonai per-
rendtartásról szóló könyvet és igy az ügy-
védek nem ismerhették meg eddig a tör-
vényt-. Igy természetesen nem is védhetnek. 
Ezek -azonban mind csak olyan kezdetleges 
nehézségek, amelyek később könnyen íne.g-
sziuitethetők ©s a,z uj katonai perrendtartás-
ban lefektetett modern alapelvek csakhamar 
teljesen érvényre fognak jutni. 
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Meleg van ! 
— Szegedi panaszok a kánikuláról. — 

Ha, az ember rohan a hivatalba, h a ver-
senyt úszik a strandon, ha politizál -a kávé-
házban, ha odahaza van, ha iszik, ha a l s z i k , 
ha meghal, mást se haII: 

— Meleg van! Tébolyító m-i-l-g van! 
Rettenetes meleg van! Tűrhetetlen mele? 
van. Van a meleg borzalmas! Forró v,an a 
m-etegi 

Ezt mondja, jobban mondva ezt nyögi 
mindenki különféle variációban. Aki mást 
mond, az azt mondja : 

— Olvadok, izzadok, szédülök, ájulok, hő-
gutát, kapok. 

Több eset már igazán nincsen. lEn-nyit 
a meleg jellemzésére. No meg azt még, hogy 
nekünk szegény szegedieknek annál mele-
gebb ia meleg, mert más témánk nincsen. A 
kép viselő választás, a szerb háború rém-e, a2 

áltahín-oe mozgósítás fa lrafestet t ördöge, 
csak hidegen hat. Izgatja, főzd, forral ja a« 
embereket, nekünk pedig Ihüsi-tő keltene. Te-
hát a mi részünkre más nem marad, mint. 
a. meleg. 

N-am -osodá ilyen körülmények között, ha 
a kétségbeesett itthon nyaralók panaszkod-
nak Egy hivatalnok a következő levelet in* 
tézte Hűvösvölgyben hűs ülő (élete-párjához: 

Kedves Trézsi! 
-Leveleddel alszom el, leveleddel ébredek. 

Fejem alá teszem Hűvösvölgy térképét, fe* 
jeni ,alá teszek mindent, ami ihüvösre emlé-
keztei. Kérlek, küldj egy öt kiléte -postacso-
magot, más ne tegyen benne, csak levegő. Ta-
nácsot is küldj , hogy kerülhetnék olcsón hű-
vösre. -A hivatalban rettenetes állapotok dúl-
nak. A tfőlnök zuhanyt vesz az Íróasztala fű-
lött, ,a -Síéin ur állandóan otthon felejti ® 
mellényét, meg a kabátját.. A prakszi akko-
ra kalapban jön, hogy térdéig ér, csak a két 
füle látszik ki belőle, de nadrág ja nincsen-
Magamról niem is merek írni. Képzelheted' 
Ezek után hiis kegyeidbe ajálrva magam, alj-
ra kértek, ha fázol, gondolj rám. Puszil Hó' 
hullám Leód. U. i. De lulaj-donképen miért 
van ilyen meleg -Szegeden? 

Hőhullám Leó problematikus kérdésér0 

feleletet adunk egy kedves, fekete, t i z e n h a t 
éves urileány panaszaiból, aki megfigyel0 

szemekkel nézi ;a világot és laz alábbi s i r á -
mokat mondja el a szegedi melegről: 

— Reggel h á t órakor kell Ihivatalb3 

mennem. Tizeinkét órakor jövök a hivatal ' 
Lói; -félkettőkor visszamegyek és ott vagy0'* 
nyolcig. (Hetven koronáért ; , ugy-e Is-zenat0' 
lenség," hogy esiak ennyi t fizetnek?) Ehh©2 

még hozzá teszem, hogy Rókuson lakom 03 

a Belváros végéhe járok hivatalba. 
— -Miikor kilépek félíbatkor laz uitcár® 

jön egy locsoló-ember. Megindítja a. viz©'; 
miközben kiáltoz: J a j de meleg van! De J° 
hideg ez a viz! 

— A vizet azután a tenyerébe enged1' 
majd mosni kezdi vele az a r cá t E g y s z e r i ' 0 

lekapja a kabá t j á t és egészen maga felé foj"' 
elit ja a csapot Tetőtől-talpig locsol jia magái 


