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séget szerzett nekii éppen az ő szigorú iköteilességteljesitése. Nem hihetjük, hogy ő -nem
mutatott volna rá azokra a bajokra, amiik-1 lny-at-alos látogatásai alkalmával észlelt.
S hogy az igazságtól egy Laj zá • ny ira se térj-ünk e>\ leszögezzük -vz-t r ,
hogy mekii is voltaik kifogásai a tanyai iskoláik -ellen, de azok a kifogások -távolról sem
voltak olyan, súlyosak, miin-t amsi-nőkről u j
tanfelügyelőnk (beszámol.
A leghatáTozattabban lehetetlennek tartjuk, hogy az analfabetizmus
a tanyákon
terjed. Az egyenesen az államii ,iskolák csődjét jelentené. Mert a tanyai iskolák államosításával nem járt -együtt az iskolák létszámának a csökkentése. Ennek épp az ellenkezőjét -tudjuk. Itt csupán arról lehet és bizonyára csak arról is van szó, hogy még mindig nincs elegendő isk-ola a tanyákon. Ha
tehát azért festett-e Ján-ossy tanfelügyelő u-r
azt a sötét képet a tanyai iskolákról, hogy
ezzel az iskolák számának a szaporítását -elérje, megbocsátjuk neki, sőt méltányoljuk
eljárását.
A tanfelügyelő urnák az önálló gazdasági mépis-kcíáik felállítására vonatkozó óhaja
nem u j dolog a tan férfiak előtt. Annak -idején
készült .is a kultuszminisztériumban egy javaslat, -mely -azt célozta, hogy az elemi iskolák mellé egy-egy paraszt mintagazdaság
rendeztessék be, tudtunkkal azonban -ez az
eszme mindezideig nem öltött -testet. Tény,
hogy mindezideig igazi i-parállammá nem
fejlődhetünk, mig gazdálkodási -rendszerünk
megmarad a maga primitív egyoldalúsága
mellett. De ez a maradi állapot nemcsak tanyai gazdálkodásunkat jellemzi, hanem megtalálható ez falvainkiban is.
Lapunk hasábjain már többszörösen hangoztattuk annak a szükségességét, hogy az
iskola és -az élet között közelebbi kapcsolat,
létesítendő. Egyik ilyen és pedig nagyfontosságú kapcsolat, a paraszti -népet a modernebb gazdálkodással megismertetni gazdasági népiskolák utján. Az irni-olvasni tudás
-ma már nem teteje annak a kulturának, a
mire a fö 1 dinivelő-asztálynak szüksége van.
Arra, hogy valaki választójogot kapjon, elegendő ugyan, de maga -az élet sókkal komolyabb és komplikáltabb, semhogy a választójog -elnyeréséhez szükséges tudás elegendő
volna az életben való boldoguláshoz is.
A tanfelügyelői jelentésben örven-cMes
ennek a felismerése, amit azzal
hizonyit,
hogy a gazdasági népiskolák felállítása mellett lép si-kra.
-Ezen a téren mi, a Délmagyarország, sziv-esen találkozunk a tanfelügyelő úrral és
m á r -eleve is biztositpik, hogy bennünk mindenkor b-üséges munkatársakra fog találni.
Amennyire fájlaljuk, hogy a -tanyákon
még mindig nincs kellő számú népiskola, nmynyira fölöslegesnek t a r t j u k a tanyai óvóiskolákat. Maga .a tanya teszi fölöslegessé az
óvóiskolát. A városi ember többnyire nem a
házi tűzhelye mellett keresi meg a kenyerét,
a falusiak is jobbára kora hajnalban menneki -kii a határba -mezei munkára, ahonnan
késő -este térnek v-iasza. Szóval ugy a váro-
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siak, mint a falusiak — s itt főleg a szegényebb sorsuak.ru gondolunk — sokszor kénytelenek magukra hagyni gyermekeiket, azok
számára aztán igazán áldás az óv-óiskola. A
tanyaiaknak ellenben -ott terül el a földjük
közvetlen a házuk m-etlett s igy -ez a közelség
fölöslegessé teszi a távol fekvő óvóiskolát.
Ennek csak akkor volna értelme, ha minden
2—3 tanyának külön óv-óisk-olát lehetne ál-litaui. Ez pedig abszurdum. Aki a paraszti
©Vöt '""-meri, ez tudja, hogy a parasztnak sokkal nagyobb teher a 3—4 éves gyermeket a több kilométerre -fekvő óvóiskolába
elkísérni, helyesebben vinni, mint a gyermeket otthon a. ház körül -szemmel tartani.

az, hogy ,az orvosok és ápolók élete nem volt
már biztonságban. Mirkó -herc-eg a legdurvább hang-on tanácsolta az orvosoknak, hogy
ut-azzanak el minél -előbb. Több ápolót és orvost megvertek, az egyik doktort -meg akarták gyilkolni. Már ,az utcára sem merészkedtek ki -az utóbbi nap-okban az olaszok. Sietve
-kellett men-ekülniök Cettinjéből. — Szófiából
jelentik: Az osz-trák-magyar követ -egy idő
óta csaknem naponta meglátogatja
Gesov
miniszterelnököt. Ezt különbözőképen
kommentálják, de a túlnyomó vélemény -az, hogy
a viszony -Bulgária -és Ausztria-Magyarország -közt egyre barátságosabbá válik. A -lakosság körében is mindjobban terjed ,az az
áramlat, mely a monarchiához való közeledést óhajtja. — A londoni Daily Mail jelenti
Belgrádból: A szerb kormány értesit-ette az
orosz kormányt, hogy közvetítését a Bulgáriával felmerült konfliktusban nem fogadja el.

A napközi otthonok létesit-ése esetén
ugyan naponta csak kétszer volna szükség
erre az iskolába kisérgetésre, d-e a paedaigogia nemcsak arra tanít, h-ogyan. kell a fejletil-en gyermekek agyát versikékkel, gyomrukat
ételVl- teletömni, hanem arra ré, hogy -a k-e-dély ép ugy -nevelésre szorul, min-t a test,
vagy az értelem.
Az óvóiskolákban tanuló és napközi -otthonokban táplálkozó gyermekek ugyan mikor vannak szüleikkel együtt? Jóformán
csak -éjjel. Amikor alszanak. -Mikor fejlődjék ki az ilyen igyermekben a szülők iránti
szeretet? Igaz, hogy ez velünk születik, de
csak részben. A gyermek nemcsak azért szereti a szüleit, mert a vérükből való vér, hanem sok minden apróság: egy-egy -darabka
kalács,, a,mit az édes anya- nyújt, égy^agy
perec, amit az apa magával hoz a városból,
a folytonos együttlét, a szeretetteljes gondoskodásnak állandó látása, a családi tűzhely
éd-es melege és .sok-sok minden növeli nagyra a gyermekekben a szülők iránti szeretetet.
iSzép és nemes intézmény a napközi -otthon, -de örüljenek, akik nem szorulnak rá.
Szükségéé és hasznos dolog az óvóiskola, de
fölösleges — -a tanyákon.
Stricgl F. József.
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Az isteni szikra
— Bemutató előadás. —
A hanyatló színházi év utolsó drámai bemutatójául Drégely Gábornak -ez a talentum-ős komédiája került szimre, száraz józansággal- ,a buja operettek között. Félüres ház
volt csak kiváncsi a -fiatal író mulattató jeleneteire és a r r a a derekas és nívós munkára,
amelyet a drámai együttes produkált, ami-ben
különben aninak is -részié -lehet, hogy ia színház
hivatalos reklámja jóformán -agyonhallgatta
ezt a késői bemutatót- Az a kicsiny közönség
azonban, amely az Aranyeső zárókőie-tótele
után is kíváncsi volt még valamire és szombaton eljött a színházba, s-ok-at mulatott és
megelégedetten hagyta eí a nézőteret,
i
Drégely politikai és szatirikus izü karné-diája sok szinpad-i rutinnal, elmósséggel és
ügy-esen megcsinált sziinclarah, — mivel sem
rosszabb a németek hasonló tendenciájú színmüveinél és -talán mégis viccesebb, elevenebb.
Az ötletek n-em mindig uj,ak, a viccek nem
mindig sülnek el és nem -minden trükk Ízléses és raffinált, ele az egész egészséges, élénk
színpadi játék, sokszor kacagtató és soha nem
unalmas.
A kitűnően megrajzolt uralkodó Seren-i-ssimns, aki uralkodása gondjai -mellett a -művészet- felkent -fián-ak is érzi magát, operát
ir s amelyet egy tehetséges fiatal .komponista
nevével adat elő, akii -a bemutatón is szereplő
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Statárium Szkutariban. Berlinből jelentik: A Lokalanzeiger jelenti Szkutari-ból: Híre jár, hogy a malisszorok a táviródrótokat
elmetszették. Az -angol kormányzó Szkutariban kihirdette a hadijogot. A monten-egróiak
m-a a nyilvános -épületeket átadták a nemzetközi csapatoknak. A kapuknál a Breslan
hadihajó legénysége áll őrt. A hadihajóktisztjeiből provizórikus kormányta-nácsot alakítottak, melynek elnöke az angol admirális.
Sürgősen meg&lakitották a rendőri -szolgálattal megbízott csapatokat is. — Valonából jelentik, -hogy Esszád pasa szándékairól kalandos hirek -terjedtek el megint. Esszád maga
nem nyilatkozik, jgen zárkóz-o-tt -magaviseletet tanusit s csapatait -csak akkor indítja el
Törökország felé, h-a megalakította Albánia
provizórikus kormányát. Durazzó környékén
szerb katonákat láttak s általában az a vélekedés, hogy Esszádot Szerbiából inspirálják,
hogy zavarokat támasszon albán földön. —
Az olasz vörö-s-kereszt m-a hirtelen elutazott
Montenegróból. A hirtelen! eltávozásnak oka
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