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Péntek, 1937. szeptember 24. D É L M A G Y A P O R C Z Á G 

n nyugdíjazások miatt 
bizonytalan helyzetbe került a város 

anyakönyvi hivatala 
November elsején nyugalomba vonul üenkeu Upóf tanácsnok 

es Kleckner Lofos anyakönyvvezető 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Csütörtök 

délben dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes elnök-
letével ülést tartott a nyugdijbizottság, hogy elő-
készítse a szeptemberi közgyűlés napirendjére 
kerülő nyugdíjazásokat. A bizottság Renkey Lipót 
tanácsnok és Kleckner Lajos anyakönyvvezető 
nyugdíj azási kérelmét tárgyalta le először és meg-
állapítva, hogy mind a két tisztviselő teljes szol-
gálati idejét kitöltötte, százszázalékos fizetéssel 
vonulhat nyugalomba. A bizottság Ambrus Balázs 
és Elek Ignác- altisztek nyugdíjazási kérelmét is 
pártoló javaslattal terjeszti a közgyűlés elé. A 
bizottság javasláta szerint valamennyien novem-
ber elsejével vonulnak nyugalomba. 

Kleckner Lajos nyugdíjazásával meglehetősen 
bizonytalan helyzetbe kerül a város anyakönyvi 
hivatala. Az u j közigazgatási törvény értelmében 
ugyanis az anyakönyvvezetői tisztséget a minden-
kori főjegyzőnek kell betöltenie, anyakönyvi funk-
ciót viszont csak fogalmazói karba tartozó jog-
Tégzett tisztviselő végezhet. Kleckner Lajosnak, 

aki irodaigazgató tisztséget tölt be tulajdonké-
pen, nincs jogvégzettsége és nem is tartozik a 
fogalmazói karhoz. Hasonló a helyzet a helyette-
sénél, Gáeser Györgynél is, aki hosszú idő óta vé-
gez anyakönyvvezetői funkciót. Az uj törvény 
szerint ő sem anyakönyvezhetne, a törvény azon-
ban respektálja a szerzett jogokat. 

Dr. Páljy József polgármester a tisztviselői át-
helyezésekkel kapcsolatban dr. Havass Zoltán tb. 
aljegyzőt bizta meg az anyakönyvvezető főjegyző 
helyettesítésével, de megbízta ugyanezzel Gáeser 
Györgyöt is, aki Kleckner Lajos nyugalombavo-
nulásával ténylegesen vezetni fogja az anyakönyv-
vezetői hivatalt. A polgármester végérvényesen 
aztán ugy oldja meg a kérdést, hogy az anya-
könyvvezetői, illetve Kleckner Lajos irodaigaz-

gatói állását aljegyzői állássá szervezi át és igy 
legközelebb, ha választásra kerül sor, már fogal-
mazói karbelit választanak meg anyakönyvveze-
tőnek. 

l ö n ! ! ! a sze ion legra*yoaót>b 
csodálatosan szel lemes v íg játéka: 

l*ms a gazdag ember lánya 
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Ötéves terv 
Szeged egészségügyi 
viszonyainak megjavítására 

ebben az évben bevezefih az összes ishotáhba es óvodákba 
a rendszeres iskolaorvosi szolgálatot 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Jelentette 
* Délmagyarorszdg, hogy dr. Sajó Lajos tiszti fő-
orvos a város egészségügyi viszonyának megjaví-
tása érdekében többévre szóló tervezetet dolgo-
zott ki. A tervezet a polgármester előtt fekszik 
és az őszi közgyűlés tárgyalja. Ha a közgyűlés 
magáévá teszi a tiszti főorvos javaslatát, akkor 
már ebben az évben az összes elemi iskolákban 
óvodákban, az iparos- és kereskedőtanonc isko-
lákban megkezdődik a rendszeres iskolaorvosi 
szolgálat s ott, ahol Zöldkeresztes védőnők mű-
ködnek, a rendszeres iskolanővért szolgálatot is 
bevezetik. Ezzel együtt az egyetemi gyermekkli-
nikán megindul a rendszeres ilskolaorvosi szak-
rendelés is. 

1938-ban 

az Országos Stefánia Szövetség tanácsadót létesít 
József főherceg-telepen, Ujsomogyi-telepen, Fel-
sővároson, valamint Alsóvároson. Zöldkeresztes 
védőnő kerül Csengelére, Atokházára és Csorvá-
ra. Ugyanebben az évben az iskolaorvosi, iskola-
nővéri és az iskolaorvosi szakrendelés kibővül, 
valamint három iskolafogorvosi rendelő kezdi 
meg működését. 

1939-ben 

ÁT. Országos Stefánia Szövetség védőintézete Fel-
sőközpontból Alsóvárosba kerül, tanácsadó létesül 

Kecskés-telepen és Klebclsberg-telepen. Zöldkc-
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resztes védőnő kerül Felsőközpontra és Szaty-
mazra, bővülnek az iskolaorvosi rendelések. 

1919-ben 

a Stefánia Szövetség alsótanyai védőintézete Fel-
sővárosra. a várostanyai védőintézete pedig a 
Belvárosba kerül, tanácsadót létesít a szövetség 
Aigner- és Fodor-telepeken, a baktói és kettős-
batár i iskoláknál Zöldkeresztcs védőnő kerül Al-
sóközpontra és Várostanyára, negyedik évfolyam-
mal bővül az iskolaorvosi rendelés és az iskola-
nővéri munka a belterületen is megindul. Egy 
ujabb évfolyammal bővül az iskolafogorvosi mun-
ka és a negyedik fogorvosi rendelő is megk'ezdi 
Szegeden a működését. 

1941-ben 

Véglegesek lesznek a Stefánia Szövetség védőin-
tézetei és pedig Újszegeden, Somogyi-telepen, 
Rókuson, Móravárosban, Alsóvárosban, Felsővá-
rosban, Belvárosban. Nyolc tanácsadó helyet is 
felállítanak. Zöldkeresztes védőnő kerül Atokhá-
zára és Feketeszélre, bővül az iskolaorvosi ren-
delés és ötödik fogorvosi rendelőt állítanak fel 
az iskolás növendékek számára. Végül 

1942-ben 

Zöldkeresztes védőnő kerül Zákányba, ujabb Zöld-
keresztes tanácsadóhelyeket állitanak fel, bővül 
az iskolaorvosi szolgálat, az iskolafogorvosi szol-
gálatot minden kerületben felállítják. A tanyai 
részeken 3 mozgó, a belterületen pedig 2 stabil is-
kolafogorvosi rendelőt létesitenek. 

Az egészségvédelem kiépítése hat esztendő 
alatt történik, hat év múlva a város közegész-
s é g é v é remélhetőleg a terv szerint olyan nivóra 
emelkedik, amely méltó lesz az ország második 
városához. 

H vasárnapi egyház-
megyei katolikus nap 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Mint je-

lentettük, vasárnap tart ják meg Szegeden az egy-
házmegyei katolikus napot, amellyel kapcsolatban 
agrárifjusági nagygyűlést is rendeznek a huszár-
laktanya lovardájában. A gyűlésen résztvesznek a 
délalföldi katolikus legényegyletek is, velük együtt 
vonulnak fel a gyűlésre az agrárifjusági mozgalom 
tagjai is, akiket P Kerkai Jenő yzervezett meg. 
Szombaton este a katolikus ifjúság zenésfclvonu-
lást rendez a városban a megyéspüspök, a ve-
gvesdandárparancsnok, a főispán és a polgármes-
ter tiszteletére. A felvonulás után a menet tagjai 
a fogadalmi templomba vonulnak tisztelgésre az 
Oltáriszentség elé. 

Vasárnap fél "10-kor kezdődik a program. A 
résztvevők a piarista gimnázium előtt gyülekez-
nek és onnan vonulnak el zászlók alatt a gyűlés 
színhelyére. Menetközben koszorút helyeznek el a 
Hősök Kapujára. A lovardában 10 órai kezdettel 
csendes misét mond dr. Becker Vendel apát. 
majd megkezdődik a gyűlés. Vitéz Máriaföldy 
Márton elnöki megnyitóia" után Somogyi István 

egyetemi tanár mond beszédet, majd Bu-
zátfa Lajos jogszigorló, Szabó István, Gábor Mik-
lós, dr. Rosta Laios, végül P. Kerkai Jenő mond 
beszédet. A gyűlésen, amelyen előreláthatólag 
többezer ifjú vesz részt, megjelenik Glattfelder 
Gvula Csanádi püspök, báró Kruchina Károly 
miniszteri tanácsos is. 

A MANSz kéri tagjait, hogy vasárnap délután 
fél 4 órakor a városháza közgyűlési termében az 
eucharisztikus nap alkalmával tartandó női disz-
gvülésen és az azt követő felvonuláson vegyenek 
részt minél nagyobb számban. 
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D 63 éves városi 
eltartott halálra szúrta 

sorstársát, 
4 évi fegyházra ifélték 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kiss Jó-
zsef 63 éves városi eltartott a mult hónap 11-én 
éjjel késével megszúrta Iíardoss József ugyancsak 
városi eltartottat, aki az elszenvedett sérülés kö-
vetkeztében négy nap múlva meghalt a kórház-
ban. A két öreg nagyon jó viszonyban volt egy-
mással, együtt is laktak és soha nem volt köz-
tük differencia. Azon az éjszakán a házigazda 
megbízásából a szemétdombot tisztították, ittak is 
valamennyit, persze összeszólalkoztak. Kardosa 
kergetni kezdte Kisst, utol is érte, majd arcul-
ütötte sorstársát. Kiss az arculütést annyira szi-
vére vette, hogy kést rántott és mcllbeszurta Kar-
dosst, aki azután meghalt négynapi haldoklás 
után. 

Szándékos emberölés büntette cimén került a 
vádlottak padjára csütörtök délelőtt Kiss József. 
Azzal védekezett, hogy dehogyis akarta megölni 
jó cimboráját, eszeágában sem volt bántani, el-
lenben védekezni kellelt, mert félt az öregtől, 
Csakis ezért használta kését, de nem gondolt arra. 
hogy esetleg halálát okozza Kardossnak. 
dékos emberölés bűntettében mondotta ki bünös-

A bíróság erős felindulásban elkövetett szán-
nék és ezért négyesztendei fegyházra ítélte. 

R H E U N 4 , 
köszvény, csuz, ischias, izületi fájdalmait 

g y ó g y í t t a s s a Budapesten a 

HUNGÁR IA FÜRDŐ 
alkoholos i ö r k ö l y i U r d ő f é b e n . 
VII., D o h á n y u. 44. Orvosi fe lügyelet 
Olcsó pausálé árak. E l lá tás és szobákról 

gondoskodunk az épületben levő 
C o n t l n e n l á l s a s ó l l ó b a n . 

Ismertetőt küldünk. 


