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örömmel vették tudomásul a szövetség döntését
és értesülésünk szerint ezt a döntést teljes elégtételül elfogadják, úgyhogy nem kerül sor a szakadásra, sem a Délvidéki Dalos Szövetség megalakítására.

Dalárda, a negyedikre pedig a Miskolci Dalárda
került Az uj döntés alapján most a dijakat is kicserélik, a Szegedi Dalárda megkapja a második
dijat és a Miskolci Dalárdának adja át az eddig
őrzőit negyedik dijat.
A Szegcdi Dalárda tag/ai természetesen nagy

P O R C E L L Á N P U D E R
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Eeyetlen púder, melv a poftuekat nem tflmi el; alatla az arcMr él. lélekzik és szépül.
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Ezernégyszáz pengőt sikkasztott
®m aulóbuszkalauz
Nein számolt el a jegyekkel, a pénzt elitta

(A Délmagyarország
munkatársától.')
Bokor
József 29 éves aulóbuszkalauz Szeged autóbuszüzeménél állott alkalmazásban. Bokor valamikor papucsossegéd volt és csak 1926-ban
cserélte fel a kerekszeket a kalauzi foglalkozással. Az üzemnél felváltó beosztása volt,
ami azt jelenti, hogy naponta nem ugyanazon a vonalon teljesített szolgálatot, hanem
ott működött, ahol éppen szükség volt rá, igy
azután Bokor valamennyi vonalra érvényes
jeggyel el volt lálva.
Bokor ezekkel a jegyekkel kezdett manipulálni, még pedig ugy, hogy mindennap egy
más-más vonalon eladóit jegyek áraival nem
számolt el. Nem lehet tudni, meddig űzhette
volna az elnemszámolási rendszeri, de szeptember elején maga szakította felbe jól jö-

vedelmező tevékenységét. Beteget jelentett és
attól kezdve többé nem látták az autóbuszüzemnél. Hosszas távolléte felkeltette a gyanút, utána néztek dolgainak és elekor derült
ki, hogy négy hónap alatt líOO pengőt sikkasztott.
Az autóbuszüzem vezetősége azonnal jelentést tett a rendőrségnek, amely többször megidézte Bokori, aki azonban nem jelentkezett.
Szombaton reggel dr. Papp Menyhért rendőrkapitány elrendelte elővezetését és rövid kihallgatása után letartóztatta. Bokor nem tagadta bűnösségét, azzal védekezett, hogy a
háborúban hozzászokott az iváshoz, Szenvedélyéről nem tudott leszokni és az elsikkasztott
pénzt elkocsmdzta. Átkísérték az ügyészségre.

KlauzáMér. <2ft£525" Legolcsóbb bevásárlási forrás.

Kirándulás
m
wlenemeustadfl erdei Iskolához
Ahol kultuszt űznek az egészséges ií|uság nevelésöből

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
ilyenkor ősszel, amikor megint özönlik az idegenforgalom Ausztrián és Bécsen keresztül, 3écs
és környéke felveszi legbarátságosabb mosolyát,
udvariasságát, lehetőleg könnyed és
kedélyes,
hogy mindenki emlékezetébe a schöne, blaue Donau és Slrauss városának derűs és tradicionálisan
vidám fiziognomiáját vésse. Talán ez az egyetlen,
ami ma Ausztriában a tradíciókból megmaradt.
De ez is csak látszólag. A kereskedők nyomott
hangulatban vannak, a középosztály elmaradt a
Ring, a Grabeu, a Kárntncrstrasse korzójáról. Bécs
mégis épit. Frappánsak a nép- és gyermekjóléti
intézményei, de súlyosak is az adói, amelyeket
nyögve cipel egész Ausztria.
*

Bécs kiváló intézményeit nem kell bemutatni.
Annál érdekesebb, hogyan fejlődtek a mai izgató politikai és társadalmi nyugtalanságok ellenére Ausztria vidéki városai, milyen kulturális
élet bontakozott ki az autonóm hatáskörrel élő
las provinciákban.
Módunkban volt Wienerneustadtot megfigyelni.
A városnak mindössze 37.00U lakosa van, de amit
produkál teljesen önállóan, állami segély és hozzájárulás nélkül, specializálódva az ifjúság és gyermekjólét, az erkölcs és testi nevelés terére, az
messze fölülmúlja a »vidéki« szóhoz mért képzeletet és kereteket. Aki mostanában látta, aki végigsétált az alacsony vidéki házak, történelmi nevezetességű ósdi falak és terek között, tapasztalhatta, hogy itt aiinden kilométerjelző beszédes
mérföldköve a haladásnak.
Világhírű a wiencrneustadti

erdei iskola.

a lüdővész leküzdésére. Érthető tehát, ha az erdei iskola megtekintése volt a főok, amiért Wienerneustadtot meglátogattuk.
*

Hosszú uton, erdőkőn-mezőkön keresztül futott
a Benz-Mercedes, mig őserdősürüségü nagy fenyőerdőhe értünk. A nap aranytallérokkal hintette be az utat, éneklő madarak dalától volt hangos az erdő és mókuskák ugrándoztak fejünk
fölött a recsegő fenyőágakon. A csend és harmónia hajlékában, Isten világoskék kupolája alá építették az iskolát Fenyőfából faragták az erdei
padokat, az asztalokat, fenyőfához támasztották a
nagy fekete táblát Huszonöt osztály van az erdőben és minden osztályban huszonöt gyermek számára hely.
Az egyes osztályoknak neveik vannak: Tannenklassze, Fichtenklasse, Bacherlklasse, Wiesenklasse és még sok kedves név, amely a hivatalos I.
és II. osztályt pótolja, de mégis gradust jelent és
a helyet is meghatározza, ahol az osztály van:
fenyvesek közt, patakocska mellett mezőn vagy
erdőben.
Az erdő tele van mesebeli iaházikókkal, amitcet a gyerekek délutáni szórakozás gyanánt építenek. Itt szunnyad a Niebelungok háza, ott ősi
barlanglakás bújik meg, a patakocska mellett pici
vízimalom, pici zsilip, mintha a gyermekkor fantáziájának mesebeli birodalmába léptünk volna,
ahol minden kacag, minden a gyereké és a gyerekért van.
A növendékeket májusban hozza kt

a kisvasul

az iskolába és októberig kint maradnak. Gyönyörű
uj hálótermeik, fürdőtermeik, esős időre fedett
Dlszpanzerek mellett a tüdővész ellen ilyen mótornacsarnokuk és ebédlőjük van, konyha- és vidon is védekeznek. Olyan nagy nálunk a gyermektuberkulozis és terjedésének veszedelme
s j rágkertészetet müveinek, fiuk. lányok külön-küaránylag mégis keveset tett az ország és a város
ión. Egész kinttartózkodásuk alatt ruházatuk egy

fél vagy egész trikó és szandál, kivéve a hideg
napokat.
Októberben kijön egy bizottság, vizsgáztat és
a gyerek októberben felsőbb osztályba léphet a
téli iskolában.
Van az igazgató irodájában vendégkönyv: Kanadából, Tokióból, Délamerikából, Ausztráliából,
Egyiptomból és Európa nagy városaiból idelátogatott pedagógusok és gyermekbarátok aláírásával.
Megjegyzés nélkül senkisem állta meg. Irigylik
Wienerneustadtot ezért a remek intézményért
•
Autóba ültünk. Azt hittük, ez a város ennél különbet nem mutathat. De bámulatunk fokozódott.
A város belsejében több hatalmas

„Ifjúsági hivatal"
működik. Valami összefoglaló intézményféle ez,
amely egyesíti az iskolafogorvosi rendelőt, anyaotthont, pályaválasztási és gyakorlati tanácsadót,
tanoncotthont, a legmodernebb elvek alapján álló
Montessori és szabad óvodákat, napközi otthonokat. Mindenütt lázas munka, zsúfoltan hemzsegett
a nagy épület és a kertekben teljes csendben, pici
hordágyakon édesdeden álmodott 40—50 betakargatott pici gyermek, rózsaszín arcoskájukon az angyalok derűjével.
Tüneményes kultuszt üz Wienerneustadt az —
iskolából. A hires kadettiskola, a repülőkaszárnya,
nnnd modernül berendezett középiskola óriási fürdőbazenekkel, sportteleppel, az utóbbiban olyan
tornacsarnokkal, amelyben egyszerre ;500 ember
tornázhat. Vívótermek, rengeteg nyitott és zárt
tornacsarnok a munkásság részére is. A legújabban épült hatalmas Pestalozzi-iskola a megtestesült vidámság. Minden osztály másszinü művészi
fallal, óriási fürdővel, foglalkoztató műhellyel, leányoknak főzőiskolával és a legpompásabb higiéniai
berendezéssel. Bármely szanatórium megirigyelheti hófehér csempéit.
Van óvónőiskolája és otthona, háztartási alkalmazottak otthona és hatalmas ipari vállalkozásai. Az épités üteme lázas sietséggel lobog.
•
így dolgozik Wienerneustadt Szelleme és tempója részünkre, sajnos, idegen. De a tüdővész leküzdésének az a módja, amellyel az erdei iskolában fáradoznak, követendő például szolgálhatna
részünkre is. A tanyai vasút hatalmas deficitjéből
megtérülne valamennyi az uj nemzedék egészségében és életerejében.
Lengyel Vilma,

Mflasilalosmesterefö
«mi
j g

Lüfcastoereiiaező

Szövetkezete

mint ai I. O. ÍT. Sí. tagln

B u d a p e s t

¥.,

üéíl^oru

n.

4.

g* Állandó bútorkiáIBstás
S t
^

stílusos és modern bútorokban.
kisiparoson elsőrendű munkáiból.
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ESS Vétet esetén a bútorokat saját autóin- V^wjgt,
kon vidéken is házhoz széllitluk. ¿ ¿ H U

özv. Rosenstock

Adoifné szöl.

Herczel Etel, özv Popper Mórné
szül. Herczel Flóra, Dr. Holló Saitnuné szül, Glück Gizella és özv.
Ehrenfeld Bernálné szöl. Glflck
E u g é n i a ugy a maguk mint egész
családjuk nevében mély szomorúsággal jelentik, hogy szereleü unokahuga,
iílelve unokanővérük
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szlil.

T e d e s k ó

B e r l h a

f. h ó 5*én súlyos szenvedés ulán jobb«
léire szenderüli.
Felejfhetellen Berihánkat í. hó 7-én,
hétfőn d. e. 11 órakor kísérjük ulolsó
útjára a zsidó temelő cinlerméból.
Szeged, 1929. évi október hó.
56i
Külön villamos Dugonics térről t/i 11-kor Indul.
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