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Magyarország 
népmozgaJma januárban 

A M. kir. Központi Statisztikai Hi-
vatal Magyarország 1913. évi januar 
liqvi népmozgalmiról a kővetkezőket 
közli: 

Magyarországnak a visszafoglalt 
F> Ividókkel megnagyobbodott terüle-
ten az előző év megfelelő hónapjalioz 
viszonyává a házasságkötések száma 
igen erősen visszaesett. Kisebb mór-
iéi- ii csökkenés jelentkezik az élvcs/.ii-
letéaek számánál. A Halálozások szá-
ni.) viszont emelkedést mutat. Az 1 
'•ven aluli elhaltak száma ugyan visz-
- zaesett, de már az 1—6 éves gyér-
inekek közül többen haltak eL, mintáz 
előző év megfelelő hónapjában. A 6 
évnél Idősebb elhaltak száma szintén 
emelkedett. A természetes szaporulat 
kedvezőtlenebbül alakult, mint egy 
évvel korábban. 

Az 1943. éri január havi népmoz-
galmi föeredrué.nyeket oz előző év 
megfelelő adataival vc-il össze az aláb-
bi táblázat: 

Magyarország 
mai területe (Dél-
vidékkel egvütt) 

1942 1943 
' •;.''' * j a n u á r 

13417 7.351 
10.7 

26525 
21.0 

3.000 

Házasságkötés 
te.-ez ezer lélekre 
Ülveszületés 
ll.-ez ezer lélekre 
1 éven aluli elhalt 

5.8 
24 814 

19.7 
2.836 

11.4 
876 

U.-e$ száz élveszfilöttre 11.4 
1—6 éves elhalt 788 
0 évesnél idősebb el-

15 702 16.809 
kihalt összesen 19.490 20.515 
1 ezer lélekre 15.6 16.3 
Természetes szapo-

rodás 6.735 4.299 
U.re<5 ezer lélekre 5.4 3.4 

gyakoribb halálokok közül a gü-
rrtök ór. vörheny, influenza, roncsoló 
lorojteh. hasi hagymáz, vérhas, agy-
vérzés-agyguta, fazivbaj, tüdölob, hörg-
hurut. rák és rosszindulatú daganat, 
valamint a hclnumt több áldozatot 
fv.ei)rtl, mint az előző évben. Ezzel 
s,',pqdt>en a kanyaróban, szamárburut-
i é s gyrrnekágyi betegségben kévé-
éiben hattak el. mint egy évvel ko-
rábban. *• • 

Magyarország 
i > mai területe (Dél-
. .. vidékkel egvütt) 

1912 1913 
j a r . n á r 

Güraőkór 1919 1960 
Kanyaró 34 16 
Vörheny 11 29 
Influenza 52 136 
Szamárburut 59 54 
Roncsoló toroklob 38 63 
ITast hagymáz 39 65 
Vérhas 11 16 
\ gyvérz'és-agyguta 1927 1058 
V szív betegségei 1917 2088 
Tiidfltob 204.1 2433 
Hörghurut 90 100 
Rák és rosszindulatú 

daganat 1185 1212 
Gvrrmekágvi betegség 78 52 
Bélhurut ' 314 358 

Eper, lélekre az országnak a vtsz-
"zdfoglalt Délvidékkel megnagvobhn-
dntt terülr'én 155 (1912 január 1.56) 
• iimőkóros halálozás esett. 

I s t e n t i s z t a l a t 

a zsinagógában péntek és vasár-
nap este fél H órakor. Írásmagya-
rázat szombat délelőtt fél 11-kor 
Köznapiakon 29-étöJ, hétfőtől kezd-
ve regae' \7 é» este 7 órakor. 

H I R E K 
Szegedi u tmu ta t ó 

A Somogyi • könyvtárban é» at 
euyeteml könyvtárban vasárnap á» 
ünnepnap kivételéve] könyvtárszol-
gálat 

A vároa) muzeom egész évben 
tiritva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldoyán Lajos Újszeged, Yedres-
utea 1, Sclmeezj Béfa gomogyitelep 
IX. u. 4S9, Nagy Gy. örök. k. FÍangay 
I.evente dr. Boldogasszony-snsárnt 
31, Znkar S. örök. k. Máthé Vaíéria-
tér r. 

Városi Szinház: délután: Sz ivá r-
v á n y h i d , este: K é t u r s z o l g a . 
ja. 

Mozik miisora: Belvárosi Mozi: 
U s z ó v á r o s . Korzó Mozi: 11 á -
z a s s á g g a l k e z d ő d i k , Széche-
nyi Mozi: P j s t a t e k i n t e t e s úr. 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTI* 
8-KOR. VÉGÉ RÉGGEL 6 ÓRAKOR 

—oo®— 

— ülést tartott a nyugdijbizottság. 
A törvényhatósági bizottság nyugdij-
bizottsága pén'ek délelőtt ülést tartott 
a városházán. A bizottság folyamat-
ban levő nyugdíjazási ügyekről tárt 
gyalt. 

— A vidéki napilapok egyesülésé-
nek összejövetele. Budapestről jelentik: 
A vidéki napilapok egyesülése a Ma-
gyar Sajtó Házában összejövetelt tar-
tott, amelyet egytáléieles vacsora kö-
vetett. Az összejövetelen megjelentek a 
hivatalos saj ószervek és a magyar 
sajtóközélet képviselői is. Lékay-Lin-
gauer Albin elnök üdvözölte a vendé-
geket, akiknek részéről vitéz Thurán-
szky László miniszteri osztályfőnök, a 
miniszterelnökség sajtóosztályának ve-
zetője, Dulin Elek miniszteri tanácsos, 
vi'éz Csikós Jenő alezredes és Mar-
sovszkv Ivor köszöntötlék a vidéki saj-
tót. (MTI) 

Eltemették Vikor István Ítélő-
táblai birót. A város közönségének ál-
talános részvéte kisérte sirjába dr. 
Vikor István Ítélőtáblai birót, aki rö-
vid betegeskedés után március 21-én, 
szerdán délután váratlanul elhunyt. A 
temetésen a gyászoló család nagyszá-
mú tisztelőinek résztvevői sorában a 
királyi Ítélőtábla, a főügyészség, a tör-
vényszék, ügyészség és járásbíróság 
teljes birói kara megjelent A kartár-
sak nevében a gyászbeszédet dr. Vis-
kovits József táblai biró mondotta, 
aki megható szavakban vett bucsut 
közszeretetben állott birótársuktól. 

— Megjelent a zöldhitelrendelet Bu-
dapestről jelentik: A Budapesti Köz-
löny március 27-i száma közli az 1943. 
évi mezőgazdasági munkálatok elvég-
zéséhez szükséges úgynevezett »zöla-
hTel* előmozdításáról szóló kormány-
rendeletet. A rendelet lényegileg azo-
nos az elmúlt évi zcidhitei rendelettel. 
(MTI) 

— Vedres József félegyházi apátplé-
bános előadása a Nővédöben. A Sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület 
nagyböjti előadásának sorában a kö-
vetkező előadást március 31-én dél-
után 6 órakor Vedre.s Béta kiskunfél-
egyházi apátplébános tartja az egye-
sület székházának nagytermében. Az 
előadás az Actio Catliolica ezidei cél-
kitűzésének tárgyköréből Családvéde-
lem — nemzetvédelem veszi tárgyát, 
»Amit Isten egybekötött, ember szét 
ne válassza* cimen. Az előadásra az 
egyesület tagjait és a,katolikus nőtár-
sadalmat szivesen várja az egyesület 
elnöksége. 

_ A/, épületek bontási anyagának 
ára. Budapestről jelentik: A közellá-
tási miniszter szabályozta az épüle-
tek bontásából kikerülő különféle tég-
la, tetőfedő, parketta, fa, stb. eladási 
árát. (MTT) 

Janik-vendéglőben ma. flekken 
és vargabéles 

— Segédpüspök! kinevezés. Rómá-
ból jelentik: XII. Pius pápa Néesey 
Ede nyitrai püspöki vikáriust a veli-
ciai címzetes püspökké és a nyitrai 
püspök mellé segédpüspökké kine-
vezte. 

Elöljárósági iilés ax ipartestület, 
ben. Az ipartestület elöljárósága már-
cius 29-én délután 6 órakor az ipartes-
tületi székház emeleti üléstermében 
rendes ülést tart. A tárgysorozaton 
folyó ügyek szerepelnek. 

_ A szegedi textil-, urj ég női di-
vat-, kötött- es rövidáru kereskedők 
nagy többsége alkalmazottaik szociá-
lis hétvégi pihenőjének kiterjesztése 
érdekében elhatározta, hogy március 
27-tpl szeptember l-ig üzleteiket szom-
baton csak délután 2 óráig tartják 
nyitva, 378 

— Mátyás király és II. Rákóczi 
Fereno születési évfordulója. Buda-
pestről jelenti a Magyar Országos 
Tudósító: Március 27-én nevezetes 
évfordulói ünnepelnek. Ekkor szü-
letett ugyanis Hunyadi János és 
Szilágyi Erzsébet második fia, hU 
keresztségben Mátyás nevet kapott. 

— Egyévi börtön ra ítélték » e*a]/ 
kifutófiut Tóth Sándor 33 éves szegedi 
kifutó a Gáz- és Villamossági Rész-
vénytársaságnál volt alkalmazásban, 
ahol megbízásból különböző bevásárlá-
sokat végzett. A bevásárlások után S 
százalék jutalékot kapott. Ez azonbsn 
rem volt elég Tóthnak, mert mint ki-
derült a Bruckner cégnél S—10 eset-
ben saját használatára vásárolt fúrót, 
mérleget, benzinlámpát és utas egvéh 
apróságdff a részvénytársaság számlá-
jára. Tóth Sándor feljelentés köveiket-' 
tében pénteken a törvényszék elé ke-
rült. Vitéz dr. Hárs László törvény-
széki egyesbiró, megállapítva bűnössé-
gét, csa'ás büntette miatt 1 évi bör-
tönre itélte Tóth Sándort. A súlyos 
büntetést azért kapta, mert már bün-
tetve volt. Tóth az Ítéletben megnyu-
godott, igy az jogerőre emelkedőt). 

— Felmentették a lopassa) vadult 
romá.u atyafiakat. Megírtuk, hogy 
Croitoru Aurél 26 éves uradnai föld-
műves panaszt tett a rendürsegeu, 
hogy március 13-án éjszaka Szegeden 
kei esztüluiaztában ismeretien ' tettesek 
elloptak a böriszákjaban tartott 972 

- y , , *, euuiiiaa a uu> iswn |ai>ju isu-.'ou um 

Ugyancsak március 27-én 1676-baa | p e n g ö j c t . Panaszabau előadta, hogy a született a zemplénmegyei Borsiban, 
I. .Rákóczi Ferenc és Zrínyi Iloca 
fia, II. Rákóczi Ferenc, a magyar 
szabadság lánglelkü harcosa. 
— Jól sikerült a kereskedelmi al-

kalmazottak nótadélutánja. Szépszámú 
közönség tapsol'a végig csütörtökön 
a kereskedelmi alkalmazottak rendezé-
sében a Tiszában megtartott nótadél-
utánt, melyen a sebesült honvédek is 
résztvettek. Szeged legismertebb ma-
gyar nótaénekesci: M. Junker Klára, 
Márki Júlia. Bittó János, Bárány Pál, 
Gyimóthi László, továbbá S. Kertész 
Mária két müvésznővendéke, Fecser 
József, a szegedi Városi Szinház tag-
ja és Veres Anna szórakoztatták a kö-
zönséget. Sikert aratott Thurzó Mar-
git sztcpptáncával, B. Bánki Júlia és 
Veres Tibor szavalataikkal, valamint 
a Berézelly énekegyüttes. Az 5 éves 
Hont Erika szűnni nem akaró tapsok 
közt játszott két slágert tangóharmó-
nikán, Czakó Kálmán versekkel sze-
repelt. A magyar nólaénekeseket Gábor 
Pisfa és zenekara kisérte. A műsor-
számokat Kalmár Márton ügvesen kon-
ferálta. Az est sikere Zombori János 
és Kamasz László rendezésé* dicséri. 

— Menyasszonyok Iskolája, A Meny-
asszonyok Iskolája cimü előadássoro-
zat legközelebbi előadását Sik Sándor 
egyetemi t3Jiár tartja »A jó házasság 
előfeltételei* cimmel a rendező Sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület szék-
házában március 29-én este 8 órakor. 
Az előadáson a felnőtt katolikus 
leányi fju ságot és az érdeklődő hölgye-
ket minél nagyobb számban szivesen 
vápja az elrökség. 

lleiner Lajos temetése. Óriási 
részvét mellett temetlék el pén'.t* dél-
után a váratlanul elhunyt dr. l ie i-
ner Lajos egyetemi magántanárt, a 
város orvos ársadalmának egyik leg-
nagyobb tiszteletben álló kiváló egyé-
niségét A gyászszertartás* a honvéd-
kórház halottas házában B e n k ó c z y 
Dániel evangélikus esperes végezte. A 
temetésen teljes számmal megjelent a 
kórház bonvédorvosi kara, képviseltet-
te magát az egyetem, az orvoskamara 
8 igen nagy számmal jelentek meg a 
város orvostársadalmának tagjai s az 
elhunyt barátai és tisztelői. A gyász-
szertartás és Benkóczy esperes búcsú-
szavai. után vitéz dr. M e s k ó Zol án 
az orvoskamara, dr. R á v n a v Ta-
más az egyetem orvosi kara, dr. G ő M-
ner Lajos pedig a barátok köre nevé-
ben mondott utolsó istenbozzádot Hei-
ner Lajosnak. A kórházból a honvéd-
zenekar és katonai diszszakasz kísére-
tében; vitték ki az elhunytat a temető-
be, ahol egyháza utolsó szertartása 
után elhelyezték örök nyugvóhelyén. 

Halálozás. K o p a s z László be-
tűszedő tanuló, az Ablaka-nyomda el-
kalmazottja, csütörtökön agyhártya-
gyulladásban 18 éves korában elhunyt. 
Szomorú elmúlását családja, rokonsá-

csatlakozo vonatra várva a pályaud-
vari váró eremben összeismerkedett 
két román atyafival, akiknek ínvitaJá-
sara azután mutatni mentek a varas-
ba. Kocsmáról kocsmára jártak, a vé-
gén Croitoru olyan ittas allapéiba ke-
rült, hogy csak a rendőr ébresztésére 
tért magához másnap reggeT »« utca-
kövezeten. A póruljart löldműves » 
feljelentés megtétele után elutazott Sze-
gedről Békéscsabára, ahol a véletlen 
különös közrejátszása folytán összet.r 
tálkozo t előző éjszakai ivócimbora* 
val, akiket a pénz ellopásával gyanúsí-
tott. Bevitette őket a rendőrrel a kapi-
tányságra, ahonnan átkísérték a sze-
gedi kapitánysághoz. Minthogy Croi* 
toru Szegeden kijózanodásáig ennek a 
két embernek a társaságában töltötte, 
a rendőrség alaposnak latta a feljelen-
tő ellenük emelt lopási gyanúját. A 
törvényszék azonban más véleményen 
volt, mert a péutaken megtartóit fő-
tárgyaláson vi cz dr Ilárs László 
egyesbiró a két letartóztatottat:.T.urku 
Pált és Sajkó Istvánt a vád cs követ-
kezményei alól felmenttete, minthogy 
a gyanún kivül semmiféle terhelő adat 
nem igazolta bűnösségüket. 

Elköltötte a rábízott áruk árát. 
Vörös József 49 éves büntetett előéletű 
szegcdi zsibárus csalás büntette miatt 
kcnilt pénteken vitéz dr. Hárs László 
törvényszéki egyesbiró ele. Vörös 
március 19-én Terbe Kálmánnc szül. 
Füssy Margit megbízásából eladott 1 
vasmosdót, 2 diványpárnát, fűszeres 
szekrényt és 2 darab Impregnált vász-
nat 15 "pengőért. A vételárat azonban 
nem adta át Terbcnének, hanem magá-
nál tartotta és elköltötte Vitéz dr. 
Hárs László bűnösségét megállapítva, 
jogerősen 1 hónapi fogházra és 3 évi 
hivatalvesztésre iteltc. 

Egyhónapi fogházat kapott a ku-
bikos, aki meglopta cserbenhagyott 
menyasszonyát. Bus András 28 éves 
kubikos-napszámos, aki az újvidéki 
rendőrségeu önként jelentkeze-1 és el-
mondotta, hogy Szcged-Aisótanyán ki-
fosztotta menyasszonya szüleinek laká-
sát. Pénteken került lopás vétségével 
vádolva vitéz Ilárs László törvény-
széki egyesbiró elé. A biró a töredel-
mes beismeréssel bizonyitöttuak vette 
a vádat, de ezt egyben enyhítő 'körül-
ménynek betudva, jogerősen 1 hónapi 
fogházra itélte Bus Andrást. 1 

— Egyhónu p fogházat kapott a ga-
rázdálkodó koi iiskoosis. Menzel Sán-
dor 22 éves 7 cs számú szegedi bérko-
csis a mult év december 21-én éjjel it-
tas állapotban a Budapest-szálló 'ajta-
jának üvegablakát berúgta. Tette után 
felült kocsijára és el akart hajtani. A 
zajra a'zonban figyelmes lett a rendőr 
és megállította a kocsist. Menzel a fi-
gyelmeztetésre nem akart megállni, 
sőt végigvágott ostorával a rendőrön. 
Ügyét pénteken tárgyalta vitéz dr. 

ga és szaktársai gyászolják. Temetése Ifárs László törvényszéki egyesbiró és 
szomh3'0"1 délután fél 4 órakor lesz a [Menzelt közcsendháboritás és idegen 
felsővárosi gyevi temető halottasházá- vagyon rongálás vé sége cimén jog-
ból, íerősen 1 hónapi fosházra itélte. 


