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M s s e g e d í népszámlálás 
hivatalos adaial 

134.769 lakosa van Szenednek — Érdekes adatok a telepek 
lélekszámáról — Az utolsó tiz évben mintegy tízezerrel sza-
porodott Szeged lakossága — Tizenkét százalékkal több a nő, 

mint a iérfí 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi népszámlálás eredményét, amelynek fel-
terjesztésére tulajdonképen január 31-e volt 
az utolsó határidő, a város hatósága egyheti 
késedelemmel hétfőn terjeszti fel a Központi 
Statisztikai Hivatalhoz. A késedelemnek az 
tfolt az oka, hogv Szeged területe üagyon el-
nyúlik, nagy távolságok választják el az egyes 
népszámlálási körzeteket, a közlekedés pedig a 
rossz utak miatt rendkívül nehézkes. A nép-
számlálók ezért tudták csak nagy késedelem-
mel kiosztani és összegyűjteni a számlálóla-
pokat, a hibák korrigálása azután ismét hosz-
szabb időbe került. Most végre többszöri ha-
lasztás után mégis befejezték a munkát. Az 
anyagot tizenöt métermázsa nyomtatvány for-
májában hétfőn indítják útnak Budapest felé. 
Jelenleg a kultuszminiszter rendelete alapján 
az állami tanítók vizsgálják át a számlálóla-
pokat, hogy elkészíthessék belőlük a szegedi 
tankötelesek pontos és teljes névjegyzékét. 

A népszámlálás végleges eredménye szerint 
Szegednek 1930 december utolsó napján, éj-
félkor 

134.769 lakosa 
volt, ebből 

a belterületen lakik 93.952, 
a külterületen 10.817. 

Érdekesen oszlik meg a külterületen a Iakos-
Bág. Alsótanyának 27.613, Felső/anyának 1S.096 
lakosa van. Az Alsótanyához tartozó Rösz-
kének 2596, Szentmihályteleknek 1847, Átok-
házának 6013, a Felsőtanyához tartozó Szaly-
mazjmk 2268, Csengelének 3108, Baláslyának 
2319 lako6a van. 

K felepek 
lakossága igy alakult: Somogyi-telepen 5296, 
Fodor-telepen 521, a gcdöi rokkanttelepen 314, 

Aigner-telepen 690, Kecskés-telepen 645, Kle-
belsberg-telepen 654 lélek lakik, Újszegeden 
a József főheroeg-teleppel együtt 5084 a la-
kosság lélekszáma. A Rókusi feketeföldeken, 
amely szintén telepszerűen alakult ki, 1492-en 
laknak. 

A Somogyi-telep tehát erősen veret az ősz-
szes telepek előtt lakosainak számával, amely 
még a József főherceg-teleppel bővített Újsze-
ged népességénél is nagyobb. Most a népszám-
lálás alatt derült ki különben, hogy a Somogyi-
telepnek hivatalosan nincs is neve, mert mig 
a Klebelsberg-telep, a Fodor-telep és a* Aig-
ner-telep szabályszerű közgyűlési határozattal 
kapta a nevét, addig a város és Tápé község 
között elterülő földeken létesített legnagyobb 
lakótelepe hivatalosan névtelen telep, csupán 
a közvélemény keresztelte el alapitójának, So-
mogyi polgármesternek a nevéről. 

A népszámlálás anyagát az Országos Statisz-
tikai Hivatal dolgozza fel, de a népszám'áló 
biztosok már megáll apitották, hogy Szeged 
területén körülbelül tizenkét százalékkal több 
nő ét, mint férfi. 

A népszámlálók azt is mezállapitották, 
hogy Szegeden 

19,303 h é * 
van. 

A népszámlálás eredménye tehát aránylag 
elég szép fejlődést mutat. 1910-ben Szegednek 
118.000 lakosa volt, a szaporodás tehát husz 
év alatt közel tizenhét ezer. 1920-ban is volt 
népszámlálás, annak eredménye azonban nem 
megbízható, mivel akkor Alsótanya egyrésze 
és benne a faluszerü központok szerb meg-
szállás alatt állottak. Igy csak hozzávetőlege-
sen állapították meg a lélekszámot nem egé-
szen 125 000-ben. ,4r utolsó tiz évben a tzapo-
rcdás tehát körülbelül tízezer. 

Ötévi fegyházra ítélték a fiút, 
aki baltactapáfokkal megölte apját 

Az apa állási szerzell (Iának — a részeg fiu lefllöíle 

(A DUmagyarország munkatársától.) A mult év 
daoetnber 13-án a mórahalmi Ábrahám.tanyán vé-
res esaládi tragédia játszódott le. Ábrahám Mihály 
21 esztendős legény két fejszecsapással megölte 
ctyját, Ábrahám Antalt. Az ütések széthasították 
•s őreg koponyáját és azonnali halált okoztak. A 
véres tragédia előzményei a keletkezők: 

Ábrahám Mihály régóta foglalkozás nélkül volt 
Nem is igen szeretett dolgozni, de nem is volt 
munka. Így hónapokon keresztül tétlenül lézengett 
a ház körül. Az apja minden követ megmozgatott, 
hogy a fiát elhelyezze valahol, de ez sokáig nem 
sikerült. December 18-án délután azután Ábrahám 
Antal azzal jött haza Alsóközpontról, hogy sike-
rült a gyereknek foglalkozást találni. Kereste a 
fiát, de az nem tartózkodott otthon, hanem a 
szomszédos Komáromi-tanyán volt disznótorban 
és ott ivott már reggel óta. Az öreg erre átüzent 
a tanyára, hogy a fiu jöjjön haza. Ábrahám Mihály 
nem szívesen hagyta ott a mulatságot. Többször 
is kellett üzengetni érte, mig végre boros Tövei 
hazatántorgott Otthon az apia azzal fogadta, hogy 
talált számára foglalkozást az egyik alsóközponti 
malomban, öltözzék fel azonnal és menjen jelent-
kezni. nehogy a helyet betöltsék. 

A fiu azonban hallani sem akart arról, hogy 
elmenjen. Ledőlt az asztalra és aludni akart. Az 
apja többszőr szólította, nógatta és amikor látta, 
hogy a fiúban semmi hajlandóság nincs arra, hogy 
felkeljen, megfogta a haját és megrázta. Ábrahám 
Mihály erre dühösen felugrott, fellcapta az asz-
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tol mellé támasztott baltát és azzal apjára tá-
madt. Ábrahám Antalnak védekezésre sem volt 
ideje. A fejsae lecsapott az őreg fejére, azután, 
még mielőtt az öreg elvágódott volna, még eggszer. 
A borzalmas erejű ütések jóformán teljesen ketté-
szelték az apa ftjél. Ábrahám Mihály, amikor látta 
apját végigvágódni a földön és látta, hogy fejé-
ből patakzik a vér, hirtelen kijózanodott és a 
véres baltával a kezében, elrohant 

A zuhanásra berohantak a szobába a család 
tagjai. Azonnal orvost hivattak, de mire az meg-
érkezett, Ábrahám Antal kiszenvedett A rendőr-
ség a legényt rövidesen elfogta a határban és le-
tartóztatta. Ábrahám Mihály file.il az ügyészség 
felmenő ágon elkövetett szándékos emberölés bün-
tette miatt adott ki vádiratot Az ügyet pénteken 
tárgyalta a szegedi tőrvényszék Vild-tanácsa. 

Ábrahám Mihályt megbilincselve, szuronyos fegy-
őrök vezették a terembe. A fiatal legény kihallga-
tása során elmondotta, hogy bűnösnek érzi marját, 
azonban nem volt szándékában megölni az apját. 
A Komáromi-tanyáról részegen jött át apja hívá-
sára. Ledőlt az asztalra, mert álmos volt. Az apja 
azonban nem engedte aludni, folyton szólítgatta, 
nógatta, végül a hajába is belekapott Ez annyira 
feldühősitette, hogy felugrott és ami a keze-
ügyébe esett, azzal atyját megütötte. Nem akarta 
megölni, csak kifejezetten haragból megütni akarta. 
Annyira részeg volt, hogy azt sem tudta, hogy 
mi van a kezében. 

A biróság több tanút hallgatott ki, majd félórai 
tanácskozás után kihirdette Ítéletét Bűnösnek 
mondották ki Ábrahám Mihályt felmenő ágon el-
követett szándékos emberölés balettében és öt-
esztendei fegyházra Ítélték. 

Ábrahám Mihály a büntetést sokallta és fel-
lebbezést jelentett be a táblához. Fellebbezett az 
ügyészség is súlyosbítás végett. 

Filmek, 
melyekről az egész város 

beszélni fog I I ! 
Február 

11-15=IB 
LAWRENCE TIBBETT-tel 1 

Sasok éneke 
Belvárosi 

Február 

11-15-ig 
N u r D u . . 
C Í J S O L I C l e . . . 
Halmav Tibor nagy zenés vígjátéka Korié 

Meghall Gandhi alvezére 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Alahabadből jelentik: Gandhi leghűségesebb 
al vezérének, Nehrunak halála nagy megdob-
benést váltott ki egész Indiában. Pénteken fel-
ravatalozták. Nehru holttestét a ravatal előtt 
ezrével vonultak el a hinduk. Nehru holttestét 
Alahabadban elégetik. 

Gránátrobbanás az iskolában 
Osló, február 6. Borzalmas robbanás tőr-

tént a bergeni fa- és fémipari szakiskolában. 
Az egyik tanuló egy .gránátot hozott az isko-
lába, ezt az íBcarsborgi erődben szolgáló báty-
jától kapta ajándékba. Megpróbálta kinyitni, 
ez azonban nem sikerült. A tanító is kísérle-
tezett a gránáttal, majd rászólt a fiúra, hogy 
tegye félre a lövedéket. A fiu azonban maga 
látott hozzá a gránát felbontásához. A löve-
dék hirtelen felrobbant és óriási pusztítást 
vitt véghez. A tanuló szörnyethalt, két másik 
növendéknek a karját tőből kiszakította a rob-
b a n * A' növendékek legnagyobb része Sú-
lyos sebeket szenvedett. Husz ablak betört az 
Iskolában. A két súlyosan sebesült tanuló álla-
pota életveszélyes. 

Elektromos kízpon! a Vatikánban 
Vatikánváros, február 6. Pacelli államtitkár, 

Marconi szenátor, továbbá magas egyházi mél-
tóságok és prelátusok jelenlétében a pápa ma 
felszentelte Vatikánváros u j elektromos köz-
pontját. 
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Eredménytelen betörési kísérlet 
a viiiamosíársasáy ieiepén 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vil-
lamosvasút pénteken feljelentést tett a rendőr-
ségen, hogy a csütörtökről péntekre virradó 
éjjel betörők jártak a társaság telepén. Fel-
nyitották az irodahelyiséget és hozzáláttak az 
egyik íróasztal felfeszitéséhez. Arra azonban, 
hogy a fiókot kifosszák, már nem volt idejük, 
mert valaki munkaközben megzavarhatta B 
betörőket, akik erre abbahagyták a munkát 
és elmenekültek. A kár mindössze 25 pengő, 
az egyik tisztviselő tulajdona, aki íróaszta-
lának fiókjában helyezte el az összeget. A 
rendőrség megindította a nyomozást az isme-
retlen tettesek kézrekeritésére. 
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