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Szeged legmodernebb iskoláiéban 
a padlón ülnek a gyermekek 

A rókusi elemi iskolába sámlii visznek a diákok 

(A Délmagyarország munkatársától.') H a 

valaki reggel 8 óra előtt néhány perccel el-
sétál a Pacsirta-ucca és a Kossuth Lajos-
sugárut sarkán álló uj elemi iskola előtt, érde-
kes dolgokat tapasztalhat. Mindenekelőtt meg-
láthatja a fehér-sárgára festett uj iskolaépü-
letet A kapubejárat felett szobrok állanak. 
Azután megláthatja a gyermekeket, akik 

kis székekkel, sámlikkal a hónuk 

alatt sietnek be az épületbe. 

A gyerekek végigszaladnak a folyosón, belép-
nek a terembe — ahol a négy falon kivül más 

nincs —, leteszik a sámlit és. leülnek... 

XJgy hangzik, mint egy mese: az iskola, 
a város legfrissebb, legmodernebb iskolája és 

a gyerekek a padlón ülve. tanulják az 

ábc-t... 

Az udvaron hatalmas kő- és homokbuckák 
állanak. Itt még folyik a földmunka, de az 
épület már teljesen kész. Széles folyosók, ab-
lakok, tágas tantermek. A padlózat alapja 
beton, rajta egy réteg parafa, ezt pedig ruga-
nyos gumi takarja be. Roppant higiénikus 
volna, ha időnkint fel is mosnák a padlót. 
Most egyelőre még vastag por, ezernyi láb-

egy szék áll. Ezeket egy rókusi vendéglős 
adta kölcsön. Adott még két asztalt is, ugy, 
hogy ez a két asztal és 15 szék képezi az iskola 
jelenlegi berendezését... 

A gyerekek egyelőre örülnek ennek a »rend-
szernek*. Az idegeneknek büszkén mutogat-
ják, hogy ülnek a parányi székeken és milyen 
jó térdelés esik a gumipadlón. Rajta ülni pe-
dig egyenesen jó. Az első Á-tól a hatodik 
B-ig egy gyerek sincs, akinek kifogása volna. 
A tanitóbácsik és nénik értekeznek, gyűlésez-
nek, addig szaladgálni lehet az udvaron, ját-
szani a kőbuckákon. Nincs pad, irni nem 
lehet Az első elemisták réme, a fekete tábla 
hiányzik. A rókusi iskola első elemistája még 
nem ment át a tűzkeresztségen, még nem 
nézett farkasszemet a táblával. 

A tanitás azért folyik. Természetesen nem 
ugy, mint másutt mert padok nincsenek. A 
gyerekek énekelnek, szavalnak, olvasnak és 
játszanak. Félórás szüneteket kapnak, hogy 
kellően kipihenhessék a kényelmetlen ülés 
okozta fáradalmakat. 

Szabó János, az uj iskola igazgatója büszke 
arra, hogy ilyen állapotok mellett is megkezd-
ték a tanítást. A gyerekek nem maradnak el 
— mondta —, mert a hátrányt, ha a beren-

dezés készen lesz, könnyen pótolni lehet. A 
berendezés pedig méltó lesz az épülethez. 
Modern padok, táblák, szekrények kerülnek 
a termekbe... 

A gyerekek az előadás után székekkel a 
hónuk alatt sietnek haza. 

212 iparost jelentettek fel, 
akik nem Íratták be tanoncaikat az iparostanonciskolába 

(A Délmaggarország munkatársától.) Az iparos-
tanonciskola meghosszabbított beiratkozási határ-
ideje szerdán járt le. Szerdáig a beíratott tanon-
cok száma 1517-re emelkedett ami feltűnően kevés, 
mert az iparostanonciskola igazgatósága az ipar-
testületnél vezetett törzskönyvek adatai alapján kö-
rülbelül kétezer növendékre számított. Ezeknek a 
törzskönyveknek a segítségével most megállapítot-
ták, hogy kik aiol; az iparosok, akik tanoncaikat 
nem Íratták be az iskolába. 

Antal Dénes, a tanonciskola igazgatója pénteken 
dé'előtt nem kevesebb, mint kétszáztizenkét olyan 
iparost jelentett fel iskolaiigtji kihágás cimén a 
községi kihágási bíróságnál, aki nem íratta be ta. 
noncát az iskolába. A tanoncok iskoláztatását tör-

vény irja elő és a tanoncok iskolakötelezettségének 
betartását éppen olyan szigorúan ellenőrzik, mint 
az iskolaköteles gyermekek iskoláztatását 

A kihágási biróság a feljelentések beérkezése 
után azonnal megkezdte a nagy tömeg elintézését 
és a feljelentett iparosok cimére ki is küldte a 
büntetőparancsokat. Minden iparost, aki elmulasz-
totta tanonca beiratását, tiz pengő pénzbírsággal 
büntetik meg, tárgyalást csak azoknak az ügyé-
ben tartanak, akik kifogásolják a büntetőparan-
csokat és kifejezetten kérik a tárgyalás megtar-
tását 

Az iparostanonciskola előreláthatólag október el-
sején kezdi meg működését a Zrinyi-uccai uj 
épületben. 

cr smnrrKar az TSROtasa. 

nyom ékesíti. Ez az iskola az, ahol a padok, 
a táblák, fogasok ismeretlenek. 

A tanítást a rendes időben megkezdték, de 
addigra 

nem készült el a belső berendezés, 

mert a város későn irta ki a pályá-

zatot. 

k tanítótestület azért nem jött zavarba. Beve-
íényelte a 610 gyereket az iskolába és meg-
kezdte az előadásokat A gyerekek jobb hijján 

a modern, higiénikus gumipadlóra 

ülnek, vagy magukkal hozott székekre. 

A tanítók, tanítónők rendelkezésére is egy-
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Tolvajt fogtate a héresek 
és agyonverték 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vigh 

Ferenc kisteleki gazdálkodó tanyáján csü-
törtökről péntekre virradó éjszaka a gabona-
raktárnál őrködő béresek elfogtak és agyon-
vertek egy tolvajt. 

A tragikus végű tolvajfogásnak az előz-
ménye az, hogy a módos Vigh Ferenc gabona-
raktárát régi idő óta dézsmálta egy ügyes 
tolvaj, akit sem a csendőrségnek, sem a gaz-
dának nem sikerült elfogni. Néhány nappal 
ezelőtt Vigh Ferenc egy névtelen levelet ka-
pott, amelyben a levélíró leleplezte a tolvaj 

személyét. A levél közölte, hogy az eddigi 
lopásokat Kovács Pál követte el. A tolvaj 
csütörtökről péntekre virradó éjszaka ismét 
betörni szándékozik, jó lesz, ha a gazda résen 
áll. 

A gazdálkodó csütörtök este megparancsolta 

Bécsi utamról 
n i ! 
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a legújabb női kalapokkal 
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két fiatal béresének, hogy. az 'éjszakát az 
udvaron, lesben töltsék és igyekezzenek el-
fogni a tolvajt, aki az éjjel újra jelentkezni 
fog. 

A legények felfegyverezték magukat. 

Az egyik revolvert vett magához, a másik' 
késekkel és doronggal várta a tolvajt. Elbúj-
tak a tanya udvarán a kazlak tövében. Éjfél 
utánig semmi neszt sem hallottak, pedig ak-
kor már a tolvaj javában dolgozott. Amikor 
a legények észrevették, hogy valaki járkál az 
udvaron, akkor már öt zsák gabona feküdt a 
tanya melletti erdő szélén. A tolvaj éppen a 
hatodik zsákot vitte kifelé, amikor a béresek 
rajtaütöttek. Hogy mi történt az első pilla-
natban a három ember között, azt nem lehet 
pontosan megállapítani. , 

A legények ugy adják elő a történteket, 
hogy amikor rajtaütöttek a tolvajon, az le-
dobta válláról a zsákot, azután nekik támadt. 
Erre 

az egyik béres a revolverrel kétszer, 

rálőtt, a másik béres pedig egy do-

ronggal hatalmas ütést mért a tolvaj 

fejére. 

A férfi összeesett és holtan terült el az udva-
ron A revolverlövések a szivét és tüdejét 
járták át, a dorong pedig agyvelejét loccsan-


