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e s b e l e ö l t e m a g á t a k ú t b a 
B o r z a l m a s c s a l á d i d r á m a R ö s z k é n 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-
tőn délelőtt Röszkén ifj. Papdi István gazdál-
kodó 

ásóval fejbevágta édesapját, majd 
amikor látta, hogy atyja össze-
esett, félelmében az udvarban 

lévő kulba ugrott. 

Id. Papdi Istvánt életveszélyes sérüléseivel 
beszállították a szegedi közkórházba, tia meg-
halt. 

A röszkei családi dráma előzményeihez tar* 
foztk, hogy iíf. Papdi István már régóta rossz 
viszonyban élt édesalyjával. A fiu részeges 
volt és munkakerülő. Évek óta munka nélkül 
élt apfa házában és állandóan pénzt, italt 
követelt. Idősebb Papdi István nem jó szem-
mel nézte tiának munkakerülő életmódját és 
ezért nap-nap után állandó perpatvar volt 
közöttük. 

Hétfőn reggel hét órakor történi azután, 
hogy a fiu pálinkát kért apiátót. Az öreg 
először megtagadta a pálinkát majd hosszú 
zsémbeskedés után mégis adott neki két po-
hárkával. A fiu felhajtotta az italt, de azután 
még többet követelt. Id. Papdi erre kifélén-
tette, hogy több pálinkát nem ad és dühében 
földhöz vágta a pálinkás poharat. 

A fiu erre előkapott egy botot és 
ráOtőtt apjára. 

A házban lévők az öreg Papdi segítségére siet-

tek. Kérlelték és könyöröglek a fiúnak, hogy 
hagyja édesapját. A fiatal Papdi azonban 
nem tágított, kirohant az udvarba, 

a kamrából ásót kapott elő és 
rárohant apjára. 

Az öreg Papdi éppen az udvarra ment ki és 
ott érte fia támadása: 

— Na, most meghalsz fösvény kutya I •— 
kiáltotta el magát a fiu és az ásóval tel/es 
erővel feibevágta apiát. Az öreg Papdi meg-
tántorodott az ütéstől és összeesett. Arcát 
elborította a vér, még élt, amikor hozzátar-
tozói kocsira tették és azonnal beszállították 
Szegedre. A gyilkos fiu amikor látta, hogy 
apja összeesett, az ásót eldobta és eltűnt a 
közeli kukoricásban. 

A borzalmas drámát azonnal jelentelték a 
röszkei rendőrőrsre, ahonnan Gera József 
felügyelőhelyettes azonnal kiment a helyszínre 
és megindította a nyomozást az eltűnt ifj. 
Papdi kézrekeritésére. A nyomok a kukori-
cásból, ahol a fiu eltűnt, egy közeli kúthoz 
vezetlek, amelyben 

megtalálták ifj. Papdi István bolt-
testét, aki félelmében beleugrott 

a kútba és megfulladt. 

A röszkei rendőrőrs az eset után azonnal 
értesítette a szegedi rendőrséget, ahonnan 
dr. Deák Ferenc rendőrfogalmazó ment ki a 
helyszínre. Id. Papdi István állapota súlyos és 
életveszélyes. 

A íanács napirendire tért 
a d r á g a s á g K é r d é s é b e n 

Egyes javaslatokat elkésetteknek, másokat Koraiaknak talált 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
pénteken délután tartott szegedi drágasági 
ankét határozatával héttőn a város tanácsa 
foglalkozott A határozatot dr. Pálfy lózsef 
tanácsnok terjesztette a tanács elé. Elmon-
dotta. hogy az értekezleten kialakult felfogás 
szerint 

kívánatos lenne, ha Szeged város 
hatósága is megtenné a szükséges 
lépéseket a drágaság letörése ér-

dekében. 

Az ankét azt kívánta, hogy a város tanácsa 
intézzen hasonló szellemű felterfesztést a kor-
mányhoz, mint amilyent Budapost tanácsa in-
tézett a drágaság ügyében és kérje egves 
fontosabb behozatali vámok eltörlését, első-
sorban a kukoricáét, kérje a forgalmi adó 
Ideiglenes és rendelje el a fogyasztási adó 
végleges eltörlését. Tiltakozzon azonban az 
amerikai zsír vámmentesítése ellen, mert ez 
lehetetlenné tenné Magyarországon a serlés-
hizlalást, ami viszont számos iparágat tenne 
tőnkre. Végül azt kívánták az ankét szóno-
kai, hogy 

a város a Iehető legsürgősebben 
old fa meg a piackérdést, ameiynek 
első feltétele a központi vásárcsar• 

nok felépítése. 

Dr. Pálfy józsef tanácsnok a határozat is-
mertetése után bejelentette a tanácsnak, hogy 
a kérdés tulafdonképen már e/vesziiette ak-
tualitását, mivel a kormány a budapesti vá-
rosi hatóság által kért intézkedéseket már 
megtette. Az amerikai zsírra vonatkozólag 
pedig koroinak tartja az állásfoglalást, mert 
ebben a kérdésben még Budapest közgyű-
lése sem döntött. Szeged nyugodtan meg-
várhatja a budapesti döntést. A vásárcsarnok 
építése ügyében azt javasolja, hogy 

a tanács hozzon ebi határozatot és 

mondja ki, hogy mihelyt a város 
pénzügyi helyzete megengedi, azon-

nal felépít le ti a vásárcsarnokot. 

Dr Tóth Béla főjegyző a vásárcsarnok 
ügyével kapcsolatban bejelentette, hogy a 
szegedi kereskedelmi és iparkamara az árvíz-
jubileumi kiállítás számára építendő kiállí-
tási csarnokot kivánfa állandó fehegü vá-
sárcsarnokká kiépíttetni, ha a szükséges tel-
ken kivül helypénzszedési jogot és kizáróla-
gossági jogot is kap a várostól. A kamara 
még végérvényesen nem határozott, mert biz-
tatást vár a város hatóságától. 

Pálfy József elmondotta ezzel kapcsolat-
ban, hogy a tanács megbízásából már tár-
gyalt a kamarával és a kért kedvezményeket 
kilátásba is helyezte, azonban a kamara kon-
krét javaslalával még nem jelentkezett, ami-
ből arra következtet, hogy nem sikerült a kér-
dés pénzügyi részét megoldania. 

A főjegyző szerint a kamara tárgyalásai 
eredménnyel feieződtek be, sikerült a szük-
séges összeget biztosítania a csarnoképítés-
hez és a konkrét javaslat minden pillanatban 
befuthat. 

Ezzel a tanács napirendre is tért a drá-
gaság fölött, miután Pálfy tanácsnok javasla-
tát vita nélkül elfogadta. 
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II természettudományi 
karra is felvettek minden 

szegedi hallgatót 
442 uj haligatója l e s z az uj tanévben a s z e -

gedi egyetemnek 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi egyetemnek mind a négy kara meg-
hozta döntését a felvételek ügyében. Az or-
vostudományi és a bölcsészeti kar döntéséről 
a Délmagyarország szombati számában már 
részletesen beszámolt, közöltük a fölvett hall-
gatók névsorát is. Megírtuk, hogy a két kar 
kivétel nélkül felvett valamennyi szegedi fo-
lyamodót felekezetre való tekintet nélkül. Az 
orvostudományi kar első évfolyamának igy 
hetvenhét növendéke lesz, a bölcsészeti fakul-
tásnak hatvan. 

A jogtudományi kar 
pénteken tartott ülést a felvételek ügyében és 
a fölvett hallgatók névsorát szombaton füg-
gesztették ki. A névsor szerint fölvettek 297 
folyamodó közül kétszázat, de itt is fölvettek 
az összes szegedi folyamodót. 

A legkésőbb 

a matematikai és természettu-
dományi kar 

hozta meg döntését. A fölvett hallgatók név-
sorát vasárnap függesztették ki a dékáni hi-
vatal hirdető táblájára. Ez a kar a miniszteri 
rendelkezés értelmében első évfolyamára negy-
ven hallgatót vehet föl. A folyamodók száma 
harmnichét volt, akik között hét izraelita val-
lású. A kar harmincöt rendes és két rendkí-
vüli hallgatót vett fel, felvett ezenkívül gyógy-
szerészosztályára 41 gyógyszerészhallgatót. 
i A felvett hallgatók névsora a következő: 

Ádám Lujza, Reinhard Lajos, Csepy Má-
ria, Diószegi Lehel, Dobozi Piroska, Fái Fe-
renc, Fritz Klára, Görbe Imre, Halmos Ká-
roly, Jerutz Terézia, Kelemen József, Kon-
csek László, Kövér Erzsébet, Kránitz Imre, 

i Kurpé László, Muráthy Árpád, Oesterreicher 
Margit, Paál István, Pajérszky József, Rech-
licsek Anna, Róna Éva, Szabó Ferenc, Szabó 
Ilona, Szilágyi Marianna, ifj. Szomolnoky La-
kos, Szvoboda István, dr. Tilger Béla, Tomori 
Nándor, Varga László, Winlder Elemér. Fel-
tételesen vétték föl Bagossy Pált, Bogyó Er-
zsébetet, Nagy Istvánt, Pelle Ilonát, Szabó 
Magdát. 

A gyógyszerész hallgatók névsora: Baltha-
zár Ferenc, Borbély Ilona, Braunberger Imre, 
Czinner Marianna, Czinner Márta, Fröhlich 
Anna, Gránitz Ernő, Görög József, Gábris 
Jenő, Hattyassy Andor, Kiss Irén, Konkoly 
Dezső, Ledovszky István, ifj. Mácz Ákos, 
Nagy Matild, Opaveczky János, Pilisi József, 
Prokecz Aranka, Szeifeld Sándor, Stösser Zsó-
fia, Szigethy László, Török Gizella, Veress Pál. 

Feltételesen vették föl Bárány Erzsébetet, 
Breuer Bélát, Budovszky Mihályt, Erdélyi Sán-
dort. Fali Erzsébetet, Gönczy Samut, Grósz 
Sándort, Káli Nagy Ernát, Pacsu Károlyt, 
Szováthy Ilonát, Terék Károlyt, Vida Lászlót. 
Rendkívüli hallgatók: Fürst Jenő, Wöber 
György. 

A matematikai kar szintén fölvette az összes 
szegedi folyamodót. 

Ezzel a fölvételek ügye elintéződött. A fel-
tételesen felvett hallgatók, ha hiányos folya-
modványukat pótolják, rendes, illetve végér-
vényseen fölvett hallgatók lesznek. 

A szegedi egyetem fakultásainak tehát az 
idén H2 rendes hallgatója lesz. 

Budapesten a numerus clausus szelleme 
érvényesült 

Budapest, szeptember 10. A budapesti tu-
dományegyetem jogi karán ma reggel tették 
közzé a felvett 550 diák névsorát. A jogi ka-
Ipp. is érvéfiuesü-lt a régi, numerus clausjm 


