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— Nézzük csak! — monólogizál Edison. 
— Körülbelül egy órehosszát diktálhattam; 
nyolc óra lelhetett, mikor elkezdtem. Hány 
<wa van most? 

Gráljára pillant s homildkára üt. É j fé l 
után egy óra! . . . 

— Szórakoztató délutánok. A szeged-
"teus.i i f júsági egyesület vasárnap kezdi 
etibetenkint róndiezenldö szórakoztató diól-

'dán.iai sorát. Ez alkialomotoatt a Falusi vere-
Gárdonyi Géza 3 felvonásos falusi tör-

tenetét aicl.ia elő az i f júság törekvő műked-
velő csoportja. — A Szegedi Iparrosiifjak Köz-
művelődési Egyesülete imiiikedtvelő gárdá ja 
ynsárnap délután fél négy órai kezdettel a 

aros-utcai kis kaszinóban nagyszabású 
^óraíkoztató előadást tart. Szinre kerül Ta-
podó, dráma 4 félvonásban. A szükséges 

réTenrolliábat a színháztól veszi kölcsön az 
j^esület . Az érdeklődőket tisztelettel meg-

Jv-ia a rendezőség. 

— Tüntetés egy színdarab miatt. Bu-
wrestből jelentik: A diákok tegnap este 
na?y zsidóellenes tüntetéseket rendeztek. Za 
j^Kva járták be az utcákat és fenyegető 
váltásokat hallattak. A tüntetés oka a Me-

cinrü dráma előadása volt. A darab-
ak ugy a tárgya, mint a szerzője zsidó. A 

'nenasse előadását évek óta tüntetésékkel 
^kadályozza a diákság. Aimikor a Nemzeti 
: ?in:ház igazgatója pár nap előtt a darabot 
^teet műsorra tiizte, a diákok újra meghiú-
su l t ák az előadást. A sajtó egyrésze és a 
•''karesti társaság nagyrésze is a darab mel-
"p

ft fogtelt állást. Annyira agitáltak, hogy 
•^e t t i Román. az elhunyt szerző szobrára 
^'"itést indítottak, amelynek .rövid idő alatt 
j^von, sz,^p eredménye lett. Már legköze-

le is leplezik a szobrot. A drámát teg-
«ira elő akarták adni. de a diákság kül-

°ttséggel ment a kultuszminiszterhez, kér-
ve a Menassenak a műsorról való levételét. Á 
jte.teszter ugvan megtagadta ezt, de mert a 
^'ökok minden előkészületet megtettek a 
^nházi tüntetésre, a rendőrség betiltotta az 

f e d é s t . A színház előtt álló diákok erre 
rivalgásba törtek ki. 

DELMAQYARORSZÁQ 11. 
ButorzAlUtásokat hely-
ben és vidékre, berak-
ározést száraz raktár 
helyiségben eszközöl 

Ungár Benő j TUDOMÁNY ÉS IRODALOM. 
szállító 

Szeged, Jókai-utca !. sz 
Telefon 34. 

kivonat KQTÁNY! JÁNOS árjegyzékéből. 

NYERS KÁVÉ 
jamaika i/s kg K I M 
tyrtorico 1/2 kg K 1 90 
Vu"a Ve kg K 2 00 
'rany láva Vs kg K I SO 

PÖRKÖLT KÁVÉ 
i. ̂ aíát villanyerőre berendezett gőzkávépörköldémből J
P. minőségű Vs kg K 1 80 
f'nom minőségű V* kg K 2*00 egfinomabb keverék (Cuba, Arany, Me-

nadó, Mocca) Vs kg K 2*40 
TEA 

törmelék-tea Vs kg K 2 50 
P°ngó-tea 1/2 kg K 3 00 
, 8a|ádi keverék Vs kg K 5 00 
pegfinnmabb király tea Vs kg K 6.00 
hfy'on-tea a legerősebb zamatu Vs kg. . . K 6 00 
Mlflnő teasütemény-keverék Vs kg . . . . K 0 80 

RUM 
| 'Kér családi tearum K 180 

üer finom Brazíliai rum K 2 35 
ViHzeg 7/10 l i ter , i n o m Jamaika rum. . . . K 3 30 

ideki meg endelések utánvéttel franco pentosan 
eszközöltetnek. 

O T Á N Y I J Á N O S 
kávé- és tea-nagykereskedő. 

B u d a p e s t , B é c s , B e r l i n , A b b a z i a 

Szeged, Kárász-utca 5. sz. 
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KÖZOKTATÁS. 

Érdekes tudományos előadás 
Szegeden 

— A Gyermektanulmányi 
Társaság programja. — 

(Saját tudósítónktól.) Komoly felkészü-
iődés mutatkozik a különböző tudományos 
egyesületek téli miu nlkapromján ak összeálli-
tásában. Leghamarább a Gyermektamdmá-
nyi Társaság indít ja meg népszerű értekezle-
teinak sorát európai hirii alelnökeitek, Nagy 
Lászlónak, a kiváló pszichológusnak .előadá-
sával. ' 

Abban az áltailános elégedetlenségben, a 
mellyel laikusok és szakemiberek illetik a pe-
dagógiát, — az utolsó évtizedben sokszoro-
san kompromittált és ellenszenvessé vált 
neveléstudományt, — szinte mindnyájan 
egyetértünk. Most, amikor u j területen, u j 
fordulóra jlutott e tudomány, páratlan jelen-
ség, hogy mennyire foglalkoztatja a közvé-
leményt. 

Arról van szó, hogy az eddig a gyermek 
ibőrére, de nélküle okoskodó, spekuláló peda-
gógia helyébe az ekzakt kísérleti módszerű, 
u j , úgynevezett kísérleti pedagógia lépett. 
Eredete a modern természettudományi, fő-
leg biológiai gondolkozásra és kuta tásra ve-
zethető vissza. A fizikai és kémiai módszere-
ket lassankint átvitték az élettan és orvostu-
domány területére Er re orvosok, fiziológusok. 
és a lélektan terén is kísérleti eszközökkel 
kutatók összefogtak és megpróbálták: lehet-e 
váj jon ezt a kiáérleti módszert olyan kérdések 
megoldására is alkalmazni, melyek a gyer-
mek testi ós lelki (fejlődérére és nevelésére 
vonatkoznak? Az u j eljárás fényesen bevált 
és igy támadt egyrészt a gyermektanulmány, 
másrészt ia kísérleti pedagógia, sok közös 
anyaggal, de eltérő szempontokkal. A neve-
les és tanítás kérdései, melyekre eddig min-
den pozitív tapasztalati alap nélkül, pusz-
ta okoskodással felelteik meg, sorra kerültek 
és szigorú kr i t ika tárgyává tétettek az ed-
digi eljárások. 

Legelőször egy orosz orvos-lélekbúvár 
vizsgálta meg a szellemi munka által Oko-
zott elfáradást iskolás gyermekeken. A tani-: 
tási órák u tán tollba.mondott szöveg hibáiból 

i állapította meg a fáradtság fokát, a vésrzett 
munka mennyiségéhez és milyenségéhez viszo-
nyítva. A szellemi elfáradás mérésére azóta 
számtalan tökéletesi tett kísérleti mód és esz-
köz van. Azután francia, egyetemi tanár a 
gondolkodási tipust állapította meg iskolás 
gyermekeken, tárgyaik, képek leíratása nyo-
mán. Amerikai vizsgálatok a testi fejlődés 
és szellemi képesség viszonyát kutatták. Ná-
lunk Ranschburg Pál idegorvos és Nagy 
László voltak az úttörőik. 

Nagy László előadása ugyanezen vizs-
gálatok. módszerek és gyakorlati eredmé-
nyeik részletes ismertetése lesz, Természete-
sen 'kísérleti bemutatások kapcsán, — ez ad 
különös érdekességet az előadásnak. Ez lesz 
az első eset Szegeden, hogy pedagógiai ered-
ményeket demonstratív előadásban mhitatnak 
be. A kísérletezés " belvárosi fiúiskola vala-
mennyi osztályában, hallgatóság előtt törté-
nik. Beimntattatnak intelligencia-mérések és 
elmebajos-vizsgálatok, taváibhá a szóemléke-
zet és számolóképesség, a tanulók látásának 
és hallásának vizsgálata. E bemutatások 
nyomán másnap, vasárnap, elméleti előadás 
lesz a kísérleti pedagógia módszereiről és 
eredményeiről. 

Hisszük, hogy e nagyjelentőségű és álta-
lános érdekű előadás, mely november lőrén 
és 16-án lesz, Szeged számtalan tanintézeté-
nek jóhirii pedagógusát, továbbá az orvoso-
kat és szülőket fokozottabb mértékű hasonló 
munkásságra fogja serkenteni. Hisszük a pe-

dagógia megújhodásának reményében. 

— A képtelen családi lap. A Magyar 
irodáimat nagy csapás érte akkor, amikor a 
„Képes Családli Lapok" című lap kimúlt, 
mert nem oftvashatunk ríkató novellákat, ér-
zelgős verseket képek kíséretében és nem ol-
vashatjuk a zöld borítékon azt, hogy mit 
főzzünk bdlnap? Ezt a keserves állapotot va-
'amennyire megédesitii az, hogy a „Buldia-
pestii Lapok" eiimien kétlhéténként imtegjeíle-
nő újságot csinálnak a Retek-utca 71. száma 
alatt. Ez az ú j ság most jutott a 'kezünkbe és 
ebből a következő szépirodalmi alkotásokat 
olvassuk: „Magaimat csak másnak látom" 
Irta. Böszörimény-Varigfha Géza. „Rátm lehel-
ted a néma báréit" I r ta Böszönmény-Vargha 
Géza. „Versek" I r ta Böszörmény-Vargha. 
Zoltán. „Hallálvirá,gok" I r t a Böszörmény-
Vargha Aranka. Egyéb cikkek. í r t ák Bö-
szörmény-Vargilia Zoltán. B.-V. Z. és B.-V. 
S. Felelős .szerkesztő: Böszörmény-Vargh a 
Géza. Szerkesztő: Böszörmény-Vargha Zol-
tán. Mind ez a sok Böszörmény csekély nyolc 
olrréffacskán. Hát nem képtelen családi 1-ap 
ez? 

— Revue'Franco-Hongroise félhavi fran-
cia folyóirat 4-iik száma rendkívül gazdag és 
változatos tartalom/mai jelent meg. Georges 
Sand örökbecsű regényének, „Indiaruf-vkák 
közlését kezdi meg. A füzetet kiválóan szép 
és finom elbeszélések, 'költemények, élimés 
apróságok, aktuális rovatok, különböző hirek 
gazdagítják. A folyóirat rendkivülá fontos-
sága abban áll, hoigy az összes költeményeket 
oontos, kitűnő mi&eyar jegyzetek kisór.ik és 
igy a szótár használatát teljesen kiiküszöböl-
ve azok számára is kényelmesen hozzáférhe-
tővé válik, akik még nem bir ják tökéletesen 
a. francia nyelvet. Szerkesiztak: Jakab D. és 
Schöntag A. (Mutatványszámot küld a kiadó-
hivatal: Budapest, VI., Gyár-utca 26. Előfi-
zetési ára egy évre 14 korona. 

tS svénykezés . 
§ Elítélték Bravúrét és a társát. Am » 

kor a balkáni háború kiütött és veszedelem-
mel fenyegette az európai békét is, Oroszor-
szág a kémek egész r a j á t szabadította rá a 
lmonarcliiiára, begy hadititkok után szimat-
tal janak s kiváltképen a határszélre küldött 
csapatok mozdulatairól szerezzenek informá-
ciót. Igy került Budapest re Bravura Miklós, 
aki egy francia nyelvme-ter szerény képé-
ben űzte nálunk a kémkedést. Segítőtársa 
volt Velőst Ödön, egy fiatal közjegyzői ír-
nok, akii annyira a szugigeszciója alatt állott 
a Szvengá.Ii-á;brázatu muszkának, hogy még 
a hitét is elhagyta miat ta s a római kato-
likus vallásról a görög keleti vallásra téri 
át. A két kém jelentéseit a stockholmi közép-
ponti irodának küldték, melyet, az oroszok 
egyenesen a kémkedés közvetítésére szervea-
tek s mely valamennyi kémet, köztük Redl 
alezredest is, pénzzel és utasítással lá t ta el. 
Bravura Miklós tudvalevően a nyáron ikerüilt 
hurokra s amikor a lakásán házkutatást tar-
tottak, a kompromittáló följegyzések és leve-
lek egész tömegét találták nála. Ezeknek a 
nyomán tartóztatták le Velősi ödönt. aki tö-
redelmes vallomást, tett, mig Bravura váltig 
tagadott. A vizsgálat után, melyet az állam 
érclekére való tdkentettel nagy diszkrécióval 
folytattak, mind a két kémet fegyveres erÓ 
ellen való bűntettért vád alá helyezték s ma 
ültek fölöttük törvényt. Braivurát tolmács 
közvetítésével francia nyelven hallgatták 
ki. A vádlott sötét nézésű zömök ember, 
akin az első tekintetre meglátszik az idegen 
tipus. Francia szakállt visel s választékosan 
van öltözve. A biróság zárt tárgyalást tar-
tott s Bravúrét három évi államfogházra ós 
ezer korona pénzbüntetésre, Velősit négy évi 
államfogházra és ezerkétszáz korona pénz-
büntetésre itólte. 

§ Futball-per. Boros Nándor szegedi 
banktisztviselő, a Szegedi Atlétikai Klub is-
mert tagja ez év október 19rén Zomborban 
bíráskodott a „Zombori Sport Egyesület" és 


