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vei és ének és oktatásának felemelő ér-
zése. Masznyik Lajos. 

Magyar könyvet a külföldön élő 
magyaroknak ! A budapesti Váli-utcai 
polgári fiúiskola IV. B. osztályú növen-
dékei. Ravasz Illés .tanár vezetése 
mellett , a külföldön élő magyar gyer-
mekek részére 180. darab könyvet gyűj-
töttek össze.; (Szépirodalom, gyakorlati 
irányú szakkönyvek, daloskönyvek stb.). 
51-et a Francia Magyar Egyesületek 
Szövetségének, ,67-et a winnipegi (Ka-
nada) magyar konzulátusnak, 62-t pe-
dig a buenos airesi magyar követség-
nek küldtek el a Magyarok Világkong? 

resszusa. Állandó Szervezeti Irodája 
(Bp., V., Géza-u. 4.) közvetítésével. A 
tanulók minden könyvbe néhány meleg 
sor kíséretében beírták nevüket és cí-
müket, abban a reményben, hogy majd 
élénk levelezés indul- közöttük. Válasz-
ként — egyélőre — már meg is kap-
ták az ottani magyar nyelvű újság egy-
egy példányát. E megmozdulás haza-
fias, erkölcsi és pedagógiai jelentősége 
és értéke nyilvánvaló. Azt pedig, hogy 
mit jelent a magyar könyv az idegenbe 
szakadt magyarok részére, legjobban 
illusztrálja az Association Hongroise de 
France hosszú leveléből vett rövid sze-
melvény : „oly meghatóan kedves volt a 
kis magyar diákoknak ez a gondolata, 
hogy messzi idegénben élő testvéreik-
nek elküldjék kiolvasott könyveiket éo 
hogy az elküldött könyvekbe pár m e . 
leg sort írjanak be — annyira mélysé-
gesen kifejező megmozdulása volt ez a 
mi közös örök összetartozásunknak — 
hogy ezt talán csak az idegenbe verő-
dött magyarság tudja kellőképpen át-
érezni . . . Dacára a hazulról kapott, 
Végtelenül áldozatkész hivatalos segit. 
ségnék . . . soha sincsen elég köny-
vünk . . . S ha ' minden magyar fiú 
vagy kislcányelküldene egyszer-másszor 
élolvasott könyvei közül egyet, néhány 
beragasztott testvéri sorral, akkor sok-
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kai, de -sokkal könnyebbé válna a ma-
gyar összetartás megszervezése — és a 
jövő egészséges, testvéri érzéstől átha-
tott nemzeti megújhodásának előké-
szítése." „Bár mások is követnék' pél-
dájukat r . w . 

Budapesten az új tanévben 8410 
gyermek jart óvodába, pedig a népszám-
lálás adatai szerint Budapesten 30.561 
a 3 - 5 éves gyermekek száma.-Jelenleg 
40 gyermekotthon és 72 napközi otthon 
csoport működik. A bejáró gyermekek 
80 °/o-a igénybe veszi a napközi gondo-
zást. Ezért „létjogosultsága csak annak 
az óvodának lehet, amely- a napközi 
gondozás kérdését is megoldja." Az 
eleini iskola alsó négy osztályában csök-
kent a tanulók száma. A községi elemi 
iskolákban egy tanerőre átlag 31'2, a nem 
községi iskolákban pedig 27'2 tanuló 
jut. Az elemi iskolák felsőbb osztályai-
ban emelkedik a tanulók száma, mert 
egyre jobban kedvelik azok a sze-
génysorsú szülök, akik nem tudják 
gyermekeikkel elvégeztetni a polgári is-
kolát. A továbbképző népiskolák be-
népesiiése terén még hiányok tapasz-
talhatók, mert a munkaadók nem szí-
vesen alkalmaznak tanköteleskorút. '¿E 
tekintetben gyökeres orvoslás csak úgy 
biztosítható, ha a tanköteteskorúaknak 
tanév közben munkará való alkalmaz-
tatása törvényileg korlátozáshoz költet-
nék." Az iskolárikívüli népmüvélés vi-
déki irodalmi alakulatokkal is félvette 

ra kapcsolatokat. Az év első felében voit 
6217 népmüvelé'si előadás, 28 műsoros 
délután; 77 hangverseny," 995 gyermek-
szórakoztató előadás, 782 kirándulás, 43 
színházi előadás. Összesen volt 26.265 
„tanítási és szórakoztatási" "alkalom. Az 
ismeretterjesztő előadásokat mintegy 
52.üüü-en tátogattak. Ennyire tehető a 
szórakoztatási alkalmakat látogatók sza-
ma is. (Ősz Béla kir. tanfelügyelő jelen-
téséből, a Város VII. évf. 1937. márc. 
10. szám.) v W. 
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