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TéHUabáioi 
szövet- és flanolruhát legjobban és legolcsóbban 

kizárólag a 

Belvárosi Női Ruhaáruházban 
(ezelőtt lancz IBBÖ) Széchenyi tér 13. vásárolhat. 

Or. Tury Sándor előadása 
a Lloyd-Társulatban 

(A Dclmagyarország murdcatársától.) A sze-
gedi Lloyd-Társulatban szombaton este dr. Tury 
Sándor Kornél egyetemi tanár tartott nagy ér-
deklődéssel kisért előadást a cégjegyzék nyilvá-
nosságáról és közhitelességének irányáról. Az elő-
adót a társulat nevében Adler Rezső elnök üdvö-
zölte. 

A professzor beszédében rámutatott arra a 
belső ellentmondásra, amelyet az a felfogás rejt 
magábam, amely szerint egyrészt a kereskedelmi 
jog specialitását aljban látja, hogy a magán-
jognak ez az ága egy külön társadiaimi osztály-
nak, a kereskedői osztálynak a joga, de más-
részt annak egyik alapintézményét, a cégjegy-
zéket a közhitelesség kritériumával felruházott-
nak tekinti, ami azt jelentené, hogy a cégjegy-
zékijén foglalt adatokat bárki helyesnek veheti, 
még akkor is, ha az tényleg helytelen. Egyik 
feltevés sem helytálló. A kereskedelmi jog nem-
csak a kereskedők joga, de másrészt a cégjegy-
zékhez nem fűződik a közhitelességnek az a ha-
tása, amellyel a magyar jogban csak a telek-
könyv bir. A jóhiszemű forgalomra ebből szár-
mazó hiányokat a birói gyakorlat enyhítette, 
az úgynevezett külső magatartáshoz való kötött-
ség elvével. A közhitelességet a cégjegyzék nyil-
vános jellegéből kifejezett törvényes rendelkezés 
hiányában sem lehet levezetni. Minthogy a nyil-
vánosság önmagában csak egy negatívumot je-
lent, tudniillik azt, hogy a cégjegyzék tartalma 
senki elöl sincs elzárva, ahhoz mindenki liozzá-
férhet. 

— A birói gyakorlat — folytatta — eme állás-
foglalására ós arra való tekintettel, hogy az élet-
liem nincs meg az az ellentét, amely a cégjegy-
zéket használó kereskedői osztály és a közönség 
érdekei között fennforogni látszik, a kereskedelmi 
törvény, habár talán tudat alatt is, helyesen mér-
legelte az érdiekhelyzetet és igy a mai jogálla-
[Krt megváltoztatására nincs szükség. 

Az előadást a szépszármi ¡közönség lelkes taps-
sal honorálta. 

Az előadás után a Lloyd-Társulat szükebbkörü 
vacsorát adott Tury professzor tiszteletére. A va-
csorán pohárköszöntőt mondott dr. Bodnár Géza, 
Hoffer Jenő és dr. Kertész Róla. 

OLCSÓ £ S JÖ 41 

P B P R I K A 
NAGY ALBERT 

lO dg. édes csemege —.2-4 
lO dg. t d e í -.2(1 
ÍO dq. rózsa —. Jft 
1 kg. zít ld teles bor«ó —.32 

Valéria tér 
Paprlkaplac 

Ezekből válasszon 
ÉLELMISZEREK: 

5 kis tábla csokoládé —.24 
10 deka datolya —.22 
1 kg staniolos trappista sajt —.98 
1 doboz fél kg-os Dolores szardínia —.98 

SZŐNYEGEK. LÁBTÖRLŐK: 

1 méter csikós futószőnyeg . 94 
Lábtörlő rács fából —.24 
Lábtörlő vasból —.98 
Kókusz lábtörlő —78 

HAZTAKTASI CIKKEK: 

Kávépörkölő gép —.98 
4 drb fakanál —.24 
4 drb fenyó fürdőtabletta —.24 
Szénlapát és tüzpiszkáló együtt 48 

ÍRÓSZEREK: 

1 üveg antracén tinta —.12 
21 drb irótoll —.24 
3 drb „Párisi" irón —24 
10 drb szegedi látképes levelezőlap —.24 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
SZEGED, CSEKONICS és KISS UCCA SAROK 

HETI MŰSOR: 
Ma, vasárnap délután 3 órakor: Muzsikások. 

Mérsékelt helyárak. Délutáni bérlet. 
Ma, vasárnap délután 6 órakor: Tabáni orgo-

nák. Mérsékelt helyárak. 
Ma, vasárnap este 9 órakor: Egy görbe éjszaka. 

Bérletszünet. 
Hétfőn este: Aranybástya. Szinmüuj donság. 

Premierbérlet. 
Kedden délután: Muzsikusok. 
Kedden este: Aranybástya. A bérlet. 
Szerdán este fél 9 órakor: Hölgyeim, elég volt. 

Szigorúan csak felnőtteknek. 
Csütörtök délután: Tabáni orgonák. 
Csütörtök este: őnagysága nem hajlandó. Ope~ 

rettujdonság Premierbérlet. Kertész Gábor fel-
léptével. 

Pénteken este: őnagysága nem hajlandó. A. 
bérlet. 

Szombaton délután: Cigánybáró. Filléres hely-
árak. 

Szombaton este; őnagysága nem hajlandó. 

Torma Imre tárlata 
Bitka fecskék mostanában a festők, akik rep-

rezentatív tárlatot rendeznek Szegeden. Éppen 
azért örömmel üdvözöljük az elszánt művészt, aki 
Makóról érkezett, hogy a műértő és művészbarát 
közönségnek bemutatkozzék. T o r m a Imre a 
gonddal, elmélyüléssel dolgozó festők közé tar-
tozik. Nem bánik könnyelműen és elhamarkodot-
tan ecsetjével. Sokszor és mélyen át zeng benne a 
téma, amig kristályos, ragyogó színeivel vászon-
ra kerül. Vannak reminiszcenciái, nem tud egé-
szen elszakadni a tizenkilencedik század interieur-
stilus modorától a pasztózusan felrakott élénk 
szinek játékától. Érdekes, hányféleképen lát, 
érez és fest. Vannak egész impresszionista meg-
oldású képei és ezekben van is lendület. Közele-
dik velük ahhoz a festészethez, amely a pillanatot 
ragadja meg. A vásár, piac, levegős mozgalmas-
ságával sejtető hullámzásával ezt az irányt kö-
veti. Nekünk ezek a képek tetszenek. 

A c s é p l é s b e n sok az erö. Egyes tájai han-
gulatosak, különösen a Maros-partiak. Csendéle-
teit, virágait nagy szeretettel festi. Ha dus érzés-
sel és szimfantáziával megfestett képeibe több le-
vegőt engedne, értékük kétségtelenül fokozódna. 

A tek:ntélyes anyagban igen sok elismerésre 
érdemes műre bukkan a szemlélő. Határozottan 
kva'i'ásos a pirosruhás kézimunkázó atak, érde-
kesen megoldott interiör-keretben. Ami megkap 
pikturáján, az, hogy mindennek zenéje, ritmusa 
van, belső izgalom, forrongás és élményszerflség. 
Torma határozottan tehetséges festő. Megérdemli, 
hogy képeit megtekintsék a Hungária halljában. 

A képzőművészeti egyesület kiállítása. A 
szegedi Képzőművészeti Egyesület nagyszabású 
képzőművészeti kiállítást rendez. A tárlaton első-
sorban szegedi festők vesznek részt, de képvisel-
teti magát Debrecen, Kecskemét, Szolnok és Bu-
dapest is. A kiállítás november i8-án az iparos-
tanonciskolában nyilik meg és december 9-1'g 
marad nyitva. A megnyitó ünnepélyen Bárányi 
Tibor főispán mond beszédet. 

Első bérleti hangverseny november 25-én, va-
sárnap délelőtt pontosan 11 órai kezdettel a Bel-
városi Mozi pódiumán. A műsoron Erkel, Beetho-
ven, Fricsay, Csaikowszky-müvek. A 70 tagu Fil-
harmonikus zenekart F r i c s a y Ferenc vezényli, 
a szezon 4 zenekari hangversenyére bérletjegy 8, 
illetve 4 pengőért még váltható és előjegyezhető. 

A színházi iroda hirei 
t 

A t közönség figyelmébe. A színházi pénztár 
felkéri azokat, akik a „Traviata" 19-iki előadásá-
ra jegyeket foglaltak le, hogy az előjegyzett je-
gyeket legkésőbb szerdán déli 12 óráig váltsák ki, 
különben a példátlan érdeklődésre tekintettel, 
kénytelen lesz eladni. 

Ma délután két előadá«. Három órakor a leg-
hangulatosabb zenés játék a „Muzsikusok" kerül 
szinre, 6 órakor a „Tabáni orgonák" vidám ope-
rett van műsoron. Mérsékelt helyárak. 

„Egy görbe éjszaka" ma este utoljára. Major 
Kató, Vágó Máry, Kertész Gábor, Kőrössy, Fü-
löp, Krémer és Szabó játszák a főszerepeket. 

„Az arany bástya" hétfői premierjénát szerep-
osztása: Radiel — Könyves Tóth Erzsi, Mandei 

Csillárt 
meieorcsiiiaravarton 

vásároljon 

Négylóngu csillár P17 
Modern állólámpa P 4 

OrlAsl választék 
Uétzleirtt la 

kérje most megjelent árjegysékttnket 

M E T E O R villamossági 
és csillárgyár rt. 

KArAei ncc» 11. Telefon 88—'76 

Lea — Szaplonczay Éva, Luoretia — ölvedy Zsó-
ka. Holland királynő — Garamy Jolán, Mandei 
bankár ~ Herczeg Vilmos, Lewy bankár — De>-
réky, Beauharnais márki — Elekes, Lavalette 
gróf — Zilahy, Gevres herceg — Szabó, 

„őnagysága nem hajlandó". 
„Az aran\bástya" előadása szenzációs len, 
„Hölgyeim, elég volt" szerdára este is szimreke-

rüL Ismét szigorúan csak felnőttek nézhetik meg 
a remek francia bohózatot. 

„őnagysága nem hajlandó"! Premier törtö-
kön. 

Briten nscher 
fatelepen, Br- Jósika u. 30. Tal . i IS—81. 

Viszonteladóknak árkedvezmény. 

Fa, szén, koüsz, la minőségben 
Jegy valamennyi pesti színházba 28 százalékos 

kedvezménnyel a Délmagyarország előfizetőinek; 
Vígszínház: Az orvos, Az ismeretlen lány, A ta-
nítónő, Magyar Színház: Bágalom, Lánc, Kama-
raszínház: Az abbé, Százhúszai tempó, Fővárosi 
Operettszínház: Nápolyi kaland, Belvárosi Szh*> 
ház: A döntő éjszaka, Egy nő, akinek múltja van. 
Király Szinház: Félórás feleség. Városi Színház: 
Rigoletto, Mfiszéjszaka, Zenebohócok, Toroctoói 
menyasszony, Andrássy-uti Szinház: Ma éjjel sza-
bad vagyok, Terézköruti Színpad: Pesti kirakat, 
Bethlen-téri Szinház: Lyon Lea, Royal Orfeum: 
Nicola Lupo. Komédia Kabaré: Mit fogtam az éj-
szaka. Kedvezményes jegy váltására szolgáló 
utalványok a kiadóhivatalban kaphatók. 

Felhívás! 
A volt „Gazdasági Párt" pártéletét ú jból meg-

kezdi. 
Felkérjük a törvényhatósági tagságra jogo-

sult legtöbb adófizetőket, hogy estenkmt 8 óra-
kor a R'affay-vendéglőben (Kossuth Lajos-su-
gárut) hétfőtől kezdve a párthelyiséget látogató 
ni szíveskedjenek. 

A Gazdasági Párt intézőbizottságé 

Körzetfcépviselőt keres 
kézimunka és fonalnagykereskedés. Eddigi mű-
ködés és megfelelő referenciákkal ellátott aján. 
latok „Agilis" jeligére kéretnek Klein Jenő hir-
detőirodájába, Budapest, VT. Eötvös ncca Wc. 

Szép MENYASSZONYI FÁTYOL koszorúvá! 
és egy pár 36-os selyemcipő féláron eladó. Ke-
reszt.ucca 31. szám. 176 

Pálity Lázár 
elsőrangú divat uri szabósága TISZA LAJOS-KOR* 
UT 46 SZ. Kitűnő anyagból, modern kivitelben öl-
tönyöket a legszolidabb árak mellett készít. Nagy 
választék hazai és angol divatszövetekben. 328 

Figyelem! 
Halló hölgyeim és uraim az Onozóné régi híres 
balászcsárda még mindig fennáll, ahol az igazi 
harcsás halászlé készül. 1 nagy adag halászlé csu-
szával 160 fillér. Szives pártfogását kérem a nagy-
érdemű közönségtől. Tulajdonos 

Puzssvt Miklós 
balászcsárdás, a Kei vashíd között, tiszajwrton. 


