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Sándor

Fe'sőtiszapart 23. sz. alatti műbútorasztalos remekművű ebédlőberendezése feltűnést keltett

Táborosi

Jóxsef

cipészmester, Arany János-ucca 16. (Gróf-palota)
speciális cipő mintakollekciót állított ki, nem a
nagyközönség, hanem kizárólag olyan cipészek részére, kik tömegmunkák készítésével foglalkoznak.
Ez a törekvő iparos rajzaival irányt akar mutatni
a helyes cipőkészitésre. Még hasonló dologgal senki
sem vett részt szegedi vásáron, vagy kiállításon.
Mindenki figyelmét maga felé fordította.

Török

Béla

kárpitos és diszitő, Zrínyi ucca 10, a háború
ntáni iparosgeneráció egyik szorgalmas tagjának
munkája általános tetszéssel találkozott

Üveges

András

Pulcz altábornagy ucca 15. szám alatti asztalosműhely egyike azoknak, amelyek révén Szeged
nemcsak Budapesten, de a külföldön is jóhangzásu nevet vivott ki magának. A kiállított Mária
Terézia korabeli politúrozott ebédlő az a bútor,
amit gyártani nem lehet, hanem csak elkészíteni
és pedig csak egy olyan tehetséges és szorgalmas
iparos kezemunkájával, aki minden tudását és
lelkét beleadja a munkájába. A saját tervei szerint készült nemesvonalu, pompás faragásokkal
diszitett bútor egyik szenzációja a szegedi vásárnak, de szenzációja lenne akármelyik világváros
nemzetközi kiállitásának i o

Visky

"Dániel

«zijgyártó, futball-labdákat állitott ki és pedig igen
szépeket Hogy ezek minőségileg is jók, arról tanús,
kodik, hogy a fiatal, szorgalmas iparos a labda,
rugó szövetségnek is szerződéses szállítója.

Vörös

Jóxsef

sodronymüuek.
A szegedi kézművesipar diadalát
jelenti Vörös sodronykészitő kiállítása. Vörös Jó-zsefnek, ennek a tökéletes tudásu szegedi iparosnak
az érdeme, hogy ezeket a nélkülözhetetlen lakásberendezési cikkeket, mint sodronybetétes vaságyak, ősszecsukós szekrényágyak, ágybetétek, drrácsok az utolsó szögig ő maga készítette szegedi műhelyében. Nem gyáripar, nem
tömegm u n k a és főleg olcsó. A kiállított stukkatur nádfonatoknak is ő a készítője.

Wirtí> és
irodaberendezési

Rengey
vállalata

az irodabútorokat specializálja Szegeden és elismerést vivott ki vele ugy a közönség, taint a szakkörök részéről. Messzebbmenő jelentősége a vállalkozásnak az, hogy nemcsak Szeded számára
dolgozik, hanem a fővárosból is állandóan foglalkoztatják megrendelésekkel. Ugyanez a cég képviseli a Remington-gyártmányokat, amelyek közé
tartoznak az ismert kitűnő Írógépeken kívül a
tizbillentyűs Dalton összeadógépek és könyvelőgépek. A Remington-cég erre az alkalomra Szegedre küldte egyik kiváló organizátorát, a k i a
gyakorlatban is igazolja az érdeklődőknek, hogy
az irodai gépek 60 százalékos idő, tehát pénzmegtakarítást jelentenek. A Remington egyébként
nagy gyakorlati érzékkel minden üzem részére
legjobban megfeleld gépet t u d ajánlani és ugy
áraival, mint előnyős fizetési feltételeivel megkönnyíti a gépesitést. A kiküldött organizátor, mint
értesülünk, e h ó 14-én, hétfőn este fél 8 órakor
a kereskedelmi és iparkamara bizottsági termében
előadást tart az érdeklődőknek az irodai gépek
hasznosságáról és célszerűségéről, a gépek egyidejű bemutatásával.

Winter

Adolf

kárpitos, Korona ucca 3. Közismert kiváló iparos, nincs szüksége, hogy ő t külön bemutassuk.
Munkája beszél helyettünk. Minden darab saját
készítésű precíz munka, nem kétséges, hogy a
venni szándékozók figyelme feléje fordul. Több
évtizedes gyakorlat, melyet országos viszonylatban
is elismernek, vállalatoknál mint művezető szerzeit, minden téren teljes garanciát n y ú j t
A vásár egyik legpraktikusabb darabja a Winter és Vörös féle ottomán és ágybetét, amely
ebben a szakmában valóságos forradalmat jelent
N'em lehet tönkretenni, mivel rugólekötő spárga
és heveder nélkül van előállítva, óriási feltűnést
keltett.

Húsvéti ünnepekre
fényképek legolcsóbban készülnek
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AZ E L E T

MOZIJÁBOL

(Felfolyamodés)

A villamoson egy kis család ül, napszámban
elgémberedett asszony csecsemőt tart az ölében.
Ugy tetszik, mintha legalább is a nagyanyja volnii
az apróságnak, azért óvatosan teszem föl a kérdést, amikor a kicsikével már megbarátkoztam— Ez az egy van?
— Amióta a másik meghalt, cz.
— Mekkora volt a másik?
— Négy éves.
Most a z ember veszi át a szót;
— Épp abba járunk most is,
— Temetés?
— Nem. Törvény.
— Hogyan?
— Novemberben halt meg, egyedül volt otthon, gyufával játszott és meggyújtotta a feleségem menyasszonvkorí selyemruháját. Ez odaégett, de ő maga is. Nézze már meg az irást,
folyamodni kell.
Az irás amit nyújt, a királyi ügyészség végzése arról, hogy K . P.-né ellen — vádoltatván
gondatlanságból okozott emberöléssel — megszün
tetik a nyomozást. E z ellen azonban felfolyamodással lehet élni. A vizsgálat adatai azt derítették ki, hogy K. P.-né mindössze két órára hagyta magára a gyereket. Napszámból élő embernél
pedig ez nem akkora idő, hogy megállapíthatná a
gondatlanságot.
— Szóval, vége az egésznek, mondom és nyújtom vissza az irást.
— Dehogy van vége, ellenkezik a családapa,
folyamodni kell.
— Fenét kell% értse m á r meg, ne okoskodjon
Beszüntették az eljárást, nem lesz tárgyalás, nem
büntetik 1 meg az asszonyt! Mert annyit csak meg
ért maga is, hogy az ilyesmiért büntetés j á r ,
akármennyire csapás a dolog maguknak is. Hiszen emberöléssel volt vádolva.
— Hogy ő ölte volna meg a kisfiút? Ne tessék ilyet mondani. Megégett az, szegény^ mindentó tudja.
— Egyremegy, a törvény másképpen fejezi ki

magát. Nyugodjanak hát meg, nincs tovább.
K. P. pillantást vált a feleségével, a fonnyadt

asszony tekintete jéghidec és közönyös.

Már

pedig az ura most néma kérdést intézett h o z z i :
nézd már, m i t nem akar ez velünk elhitetni?
De nincs válasz, azért hirtelen felém fordul.
— Mit gondol, a királyi ügyész n r megcsinálj a a folyamodványt?
— Melyiket? — kérdem csendesen pukkadozva.
— Hát amit ez az irás mond.
Most fékezek egyet a temperamentumomon, mint
általában, amikor a csökönyös butaság klimaxá«
val találkozom. Aki ismer, erre az elcsendesülésre elszalad, mert tudja, m i következik utána.
De ez a j á m b o r nem ismer.
— Mondja csak, atyámfia, aztán m i lenne abban a folyamodványban?
— Nem tudom.
— Ide figyeljen, csak egyet kérhetnek: tekintetes ügyész ur, nem érdemeltük meg m i ezt
a nagy jóságot, hogy így megmeneküljünk, hogy
beszüntették a dolgot, hát azért zárjanak bc minket, de nagyon sebesen. Ezt akarja kérni?
Tiltakozva emeli fel a kezét.
— Isten mentsen.
— Hát akkor ne ugráljon. Semmi, de semmi
keresnivalója nincs. Nem fogják megbüntetni, f ö l
se kell többet menni a törvénybe.
Egy kis nyugalom támad, mellre horgasztolt
fej.
— Értem, m á r értem, köszönöm szépen.
Megint csend^ siklik velünk tovább a villamos*

Átlátáshoz

Mosáshoz

Henko

