
Kedd, 1916. november 21. d í u m a g y a b o í t s z á © 1 

TUDOMÁNY 
IRODALOM 

o o o o 

Székfoglalók a Dugonics-
Társaságban. 

Vasárnap délután a városházi közgyűlési 
termében a Dugonics-társaság látogatott fel-
olvasó ülést tartott. Az intelligens közönség 
figyelemmel 'hallgatta a felolvasásokat. Kü-
lönösen nagy tetszést keltett dr. Balassa IAT-
minnak, a szépirodalmi osztály elnökének 
tartalmas, mélyen szántó megnyitó-beszéde, 
amelynek elején a Dugonics/Társaság újon-
nan beválasztott tagjai t üdvözölte. 

íNagyértékü beszédéből az alábbi figye-
lemreméltó részleteket közöljük: 

— Az irodalomnak és tudománynak kul-
tuszáról beszélni ma, amidőn a világháború 
az emberiség összes eszményi törekvéseinek 
csődjét látszik bizonyítani, nagyfokú naivi-
tásra mutathat. Ha a mozatzmusz, krisztia-
nizmusz, mohamedanizmíusz összes valláser-
kölcsi tanításai, a világirodalom összes böl-
csészeinek, humanistáinak, jog- és államtu-
dósainak, elbeszélő-' ós drámaíróinak, költői-
nek sok millió kötetekre menő Írásaikkal nem 
sikerült az emberiséget olyan erkölcsi vér-
tezette! fölfegyverezni, amellyel el tudta vol-
na magától hárítani az imimár harmadik esz-
tendeje pusztító világháborút, akkor önként 
vetődik fel ,a kérdéé: hogy vájjon a szubjek-
tív gyönyörűségen kívül, amelyet az írói al-
kotás vagy tudományos elmélyedés munkája 
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Előleges jelentés! 

Csütörtöktől vasárnapig, nov, 23—25-ig 

Az ARANY sorozat 

IV-ik 
f i l m j e 

( lady Beatrice házassága.) 
4 felvonásban. 

Az amerikai filmek királya! 

A legnagyobb szenzáció. 

az írónak és tudósnak szerez, vagy akiknek 
élvezetvágyát, esetleg más egyéni érdekeit 
az irodalom és tudomány termelései kielégí-
tik, a nemzetek egyetemére nézve van-e egy-
általán értéke a tudomány és irodalom mű-
velésének? Meg lehet állapítani, hogy a kul-
tura hatása a la t t egymás után gyógyult ki 
az emberiség tébolyszerü betegségekből. Most 
egy minden eddiginél veszedelmesebb: a gaz-
dasági téboly ejtette hatalmába (Európa 
müveit nemzeteit. Ennek a gyógyítási műve-
letnek végrehajtása vár a béke korszaká-
ban a tudományira, irodalomra, költészetre és 
művészetre. 

— A Dugonics Társaság a maga szerény 
hatáskörélhez ehhez a nagy épülethez csak ho-
mokszemeket hordhat. És ha elkövetkezik az 
az idő, amidőn Európa nyilvánosságának 
színtere nem egy nagy ember-vágóhidnak ké-
pét fogja mutatni, hanem igazi uri nemze-
tek békés együttélésének érintkező helye 
leend, ahol valóra válik Emmersonnnk az 
anyagi s szellemi értékek ama megkülönböz-
tetése, amely szerint: anyagi értékek jelzői 
csak egy szakács vagy cukrász r ang já ra sii-
lyednek, ha megjelennek az eszmék órtékjel-
zői, — társaságunk önérzettel mondhatja el, 
hogy a hangyák serénységével és becsiffetős-
ségével vett részt a nemzet és emberiség iránt 
tartozó kötelességének teljesítésében. 

Az elnöki megnyitót a közönség zajos tet-
széssel fogadta. 

Ezután Gracza János tartotta meg szék-
foglalóját. Több hangulatos költeményt ol-
vasott fel, amelyek közül különösen gyermek-
versei keltettek mélyebb hatást. 

Dr. Tonelli Sándor irodalompolitikái elő-
adást tartott, amelyben a modern magyar 
regényirodalom hanyatlásának okait ismer-
tette. Nagy Zoltán A háborus büntető politika 
cimü tanulmányát olvasta fel, amelyet a Du-
gonics-Társaság .felolvasó ülése a közönség 
tetszésnyilvánításai közben befejeződött. 
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Az arabok „felszabadítása/' 
Stockholm, november 20. A Rjecs sze-

rint Stiirmer orosz miniszterelnök a függet-
len arab királyság miniszterének távirati 
közlésére adott válaszában üdvözölte az uj 
királyságot az igazságért és emberiességért 
küzdő hatalmak között. A Mekkában össze-
gyűlt arab népképviselők és uelmák állítólag 
elhatározták az összies araboknak az ifjú-
török uralom alól való felszabadítását és 
angol ügynökök tanácsára felszólították a 
perzsa kormányt, hogy lépjen az uj király-
sággal diplomáciai viszonyba. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Hirdetmény. 
Értesitem a város lakosságát, hogy a kávé maxi-

mális ára november 15-től december 16-ig terjedő időre 
a következőleg van megállapítva: 
1. Robusta kávé kg.-ja nagyban 9 08 K kicsinyben 988 K 
2. Santos és Jáva kávé kg.-ja „ 9 68 K „ 10 68 K 
3. Finom kék kávé kg.-ja „ 10 98 K „ 12 08 K 
4. Maragógyp „ „ „ 11 98 K . „ 13.08 K 
5. Pörkölt " „ . 11-98 K , 13-08 K 
6. Finom pörkölt, „ „ 13-18 K „ 14 48 K 

Szeged, 1916. november 16. 
14175—1916. eln. sz. 

Somogyi Szilveszter dr. 
polgármester. 

|P ipere -szappanS 
• 

legjobb bőrápoló, kellemes i l la t -• 
| tal 1 drb. Serail-szappan 2 ko- g 

rona 50 fillér. Kapható egyedül: J 

1 F R A N K L A N T A L ; 
gyógyszertárában. Szeged, Felsőváros • 

a Szt. György-tér. 
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452—1916 végr..szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság-
nak 1915 évi Al. 1682/2. számú végzése kö-
vetkeztében dr. Faragó József szegedi ügy-
véd javára 2158 K 25 f. 25%-ka s jár. ere-
jéig 1915 évi december hó 4 n. foganatositott 
kielégítés végrehajtás utján lefoglalt és 600 
K 40 fillérre becsült következő ingóságok u. 
m.: bútor, ágynemű, hordó s egyebek nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szegedi kir. járásbí-
róság 1915-ik évi Pk. T. 13890/9 számú vég-
zése folytán 2158 K 25 f. 25°/o-a tőkekövetelés, 
ennek 1914 évi méjus hó 1 napjától járó 8% 
kamatai és eddig összesen 239 kor. 40 fillér-
ben bíróilag már megállapított s felmerülendő 
költségek erejéig, Kisteleken Petőfi-u 41. foly-
tatólag pedig Rákoczi-u. 28. sz. alatt leendő 
megtartására 
1916 ÉVI NOVEMBER HÓ 27-IK NAPJÁNAK 

DÉLUTÁNI ÍU4 ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mel-
lett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a 
becsáron alul is el fognak adatni. 

Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés 
megkezdéséig való érvényesítésére felhivat-
nak, amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- ós felülioglaftatták és azok-
ra kielégítési jogot nyertek volna, jelen ár-
verés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908 : 
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Szeged, 1916. évi november hó 10-án. 

Kuhn, 
kir. bir. végreh. 
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H i r d e t é s e k e t f e l v e s z a 
kiadóhivatal Kárász-utca 9 
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Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hirea Lei.izin-
ger-féle f o g c s e p p b ő l 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

KajbuiEás, ha jkorpa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zlnger-fde „C h i n a h a j-
s z e s z" által. Ara K V50 
Kapható Leinzinger Gvula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ö s z ü l é s ellen 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ára 1 K 50 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. ^ 250 

izzad valamely test-
r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzingei-íéle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Gyomor bajosok di-
csér ik a Leizinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyu'a, 
gyógyszertárában Szegei 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestő az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-téí. 25ö 


