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150 diákot yisszautasitottak 
a szegedi egyetem jogi karán 

Felemelik a felvehető d iákok létszámát 
(A Délmagyarország munkatársától) Tegnap 

délben döntöttek a szegődi ecete im jogi karán 
a Mvéteflek dolgában- A kutoisaminisatieri ear 
gedély alapján 1935—36-ik tanévre mindössze 
120 elsőéves hallgatót lehet felvenni- Hzzeű 
szemben kettőszázhetvenen kérték felvételűiket 
ugy hogy 150 diákat el kellett utasítani-

Az elutasítás még nem végleges- mert a jogi 
fakultás előterjesztést tesz az etr am rek-
torának. hogy a kultuszminisztertől kérje a let 

j vehető hallgatók létszámának felemelését Te-
kintettel arra; i v — tavaly is utólagosan fel-

emdlte a ministzer a létszámot. remény van rá, 
hogv rövidesem megiön az értesítés, Ív 
néhány diákot fel lehet venni a jogi Uarrr 
Előrelátható azonban- hogy igy te rendkívül 
nagy lesz azoknak a szánna, akiket végkép el-
utasítanak-

A többi fakulltáísolloon hétfőm' illetve kedden 
döntenek a felvéted ékről-

Elismerten legfőbb minőségű 
ISKOLACIPőK 

Intézeti l e ányka é» cserkész fiu c ipők gyógybetéttel ls nagy 
vá lasztékban beérkeztek A. B- C. kötelékében 

HA-HA cipőáruház rít 

Miért nem épül meg 
az OTI székháza? 

Ujabb viták és ellentétek miatt ebben az évben elmarad az épít-
kezés — Sürgős intézkedésre van szükség 

(A Délmagyarország munkatársától) Az el-
múlt betek folyamán a Délmagyarország több 
izben beszámolt arról a sajátságos huzavoná-
ról, amely az Országos Társadalombiztosító 
Intézet szegedi székházának építése körül ki- . 
fejlődött s melynek következtében előállott az 
a sajnálatos helyzet hogy 

a télen végérvényesen elhatározott épít-
kezés — szeptember elején még nem 
jutott el oááig' hogy a versenytárgya-
lást ki lehetett volna írni a munkálatok 

keresztülvito'ére 

Irnmek folytán mináen valószínűség szerint le 
kell tenni a reményről hogy ez az építkezés' 

amelyre a munkahiányban sínylődő szegedi 
építőiparnak oly nagy szüksége volna, még eb-
ben az esztendőben megkezdhető legyen-

Ismeretes, hogy a huzavona ott kezdődött, 
hogy az OTI elnöksége a beérkezett terveik kö-
zött megoldás tekintetében Várnay Marianne 
szegedi épitész tervét, a frontális kiképzés te-
kintetében pedig Gyenes budapesti műépítész 
tervét látta a legalkalmasabbnak és ezeket ki* 
vánita a végleges terv elkészítésével megbízni-
A felülvizsgálat során a belügyminisztérium és 
a kereskedelemügyi minisztérium magasépítési 
osztálya másként döntött és azzal adta vissza 
a terveket az OTI elnökségének, hogy a fron-
tális kiképzésre Kopeczky Raoul budapesti 

Már egészen sötét van. Éjjel? Éjjel egyáltalán 
nem lehet, az ínég rémesebb! Éjjel, menni a sötét-
ben és eldobni egy csomagot, á! 

Milyen nagy város ez! Nagy bűnös város? Ez? 
Na, köszönöm. Enméí undokabb becsületesebb vá-
rost még nem láttam. Mi? Hogy az ember a sa-
ját kis üvegcserepeit ne tudja elhelyezni — szé-
pen vagyunk. 

Utazni kelleme. Utazni és kidobni a csomagot, 
messze valahol, ismeretlen vidéken. Vagy le-
szállani valami soha nem hallott állomáson és 
°tt felejteni az állomáson a hálóban, á jó a gaz-
dagoknak. Taxiba ülni, otthagyni, az jó. De drá-
ga. Repülőgépből kidobni, Istenem, hiszen a tech-
nika ma már olyan fejlett... 

De most már különben is mennem kell haza, 
mert jön az üveges. Megyek haza. Majd mégis ta-
'an éjszaka. . . igen. 

Trafik! Még valamire elszánom magam. Hazárd 
dolog, de hátha beüt. Bemegyek. Szabad a telefon'/ 
lessék. Bemegyek a fülkébe, lapozok a könyvben, 
gyorsan, gyorsan. 

*— Tessék felgyújtani. 
Ó, köszönöm, Iátok, 

j a csomagot magam elé teszem. Lapozok a 
-onyvben, nem nézek oda, mindegy. Bedobom a 

fillérest. Tárcsázok. Találomra, öt számje-
tárcsázok s mondom hallót 

^p-"" Halló!? — ja, mi az? Valaki jelentkezett, 

a .^piUentem a horgot, bont. s vaktóban kiabálok 
Cszülékbe: — szervusz öregem! Na, mi újság? 

Jó-jó. . . Rendben van, hát akkor holnap 
előtt tizenegy órakor. Szervusz — s megyek, 

Csomag ottmarad. — J ó éjszakát. 

got ^ S e i n c s ukódik az ajtó, hozzák a csuma-
t z kiszolgálás! Tessék — Köszönöm. Kend-

Imi I 4 ? ' ~ átveszem a csomagot, nem kell alá-
valamit? Ugylátszik nem. 

Ott voltam csacsi, hogy nem gyújtottam fel. 
Ezzel" ugylátszik, gyanússá lettem. 

Hát most már haza kell mennem. Rohanok. A 
kapu alatt csönd. Egy léíek se. A fal mellé te-
szem a osomagot s futok fel a lépcsőn. Nna, eny-
nyi az egész. Jó, hogy itthon vagyok, öt perc 
n'ulva jön az üveges. Bevágja az asztallapot s 
megy. 

Fáradt vagyok. Nem megyek sehová. Lefek-
szem. Olvasok egy kicsit. Alszom. 

Reggel kopognak. 
— A fiatalurat keresik. Valami fiu. 
— Ki az? Jöjjön be. 
Bejön. Valami hentesinas féle gyerek. 
— Jó reggelt. • Kérem ezt a csomagot — Jé-

zusmáriám a csomag! — ezt a csomagot a kapu 
alatt taíáltam tegnap este. 

— Dehát, dehát. . . 
— Kérem — s ragyog az arca, mig meséli — 

rá van irva a fiatalúr neve a papirosra. — Per-
sze valami könyveket kaptam benne a minap. — 
Bementem a házmesterhez, monata, hogy itt tet-
szik lakni. — S nagyon büszke, hogy kinyomo-
zott, nyújtja a csomagot, — meg se néztük kérem, 
hogy mi van benne, hozzá sem nyúltam. 

_ A, semmi, egy-két apróság. . . — s vár Bor-
ravalóra vár. Kutatok pénz u t án . . . tiz fillér ke-
vés lesz. . . ekkora csomagért! Húszas nincs, itt 
van egy ötvenfilléres. Köszöni szépen és megy, 
még magvaráz az ajtóban. 

_ Ott volt kérem, a kapualjában, igy jobbkézt... 
— nekem mondja!?! — mindjárt a szegletben... 
nézem, forgatom, viszem be, mert itt szolgálok, na 
aztán Játom a felírást, futok a házmesterhez — 
végre elmegy-

Most itt a csomag. Már kicsit viseltes. Kizárom 
a szekrénybe. Ma pihenek. Majd me t r ó i ;om va-
lahol a Gellértbegyen, lloliiuk elindulok vele. 
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A legújabb 

O R I O N -rádiókészülékeket 
díjtalanul házhoz szá?litva készséggel bemutatja 

és régi készülékét becseréli 

F O N Y Ó SOMA 
Rádió- és villamossági szaküzlete 

Kölcsey a. 4 Telefon 11—65. 

Lakásán Is kész-
séggel bemutatja 
MÁRKOVICS mérnök 
Tisza L. körut 44. Tel. 30-20 

épitész tervét itartja a legalkalmasabbnak és 
cz voflna a kivitelezéssel meghizamdó-

Közben 

telteti a hétek és hónapok 

hosszú huzavona után a belügyminisztérium vé-
gezetül ugy döntött, hogy az egész munka a 
Kopeczky-féle tervek szerint hajtandó végre 
Ez a határozat végrehajtás végett lekerült az 
OTI elnökségéhez, amelynek azorfban, — mi-
ként budapesti tudósítónk értesült —* különbö-
ző aggodalmai merültek fel. nevezetesen az or-
vosi szakértők nem találták megengeáhetőnek-
hogy a laboratóriumok és egyes orvosi célokat 
szolgáló helyiségek, amelyeknek a rendelőkkel 
szoros kapcsolatban kefl milWdni. a szuter 

BELVÁROSI MOZI Vasárnap és hitfőn 

Wa l l ace Berry nagyszabású attrakciója 

V I V A V I L L A , , . 
a mejicói szabadsáffrezér romantikus élete. 

Széchenyi Mozi Vasárnap és hétfő 

VIGOZVEGY,. 


