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Szabó Imre 

cípészmester Turkevéről jóit, bogy a kiállítá-
son bemutassa vi lághírű 23 szeletes Szatur 
versenvfutballabdáját. Több nagy sportegye-
sület kizárólagos szállítója. Turkevei üzeme 
sportcikkek készítésére van berendezne, igy 
i'ui'ball labdán kivül, futó, vivő, schic, fura és 
vadászc.ipők kiváló jóminőségü anyag. Ízléses, 
tartós kivitel, olcsó ár elismertté tették nevét. 

A Szegedi Kender fonógyár 

szintén első ízben vesz részt az idén az ipari 
vásáron és inkább csak szimbolikusan. Egy 
hatalmas vitrinben táblára erősítve la-
tunk mindebből egy-egy kis mintát , amit a 
gyár produkál. Sz. ív B T. kezdőbetűkből ál ló 
gyáriszignum kötélből készült igen ízléses ki-
vitelben és körülötte látjuk a legfinomabb né-
kony zsinegtől kezdve a legerősebb hajókötélig 
mindazt, ami ezön ebben az iparban készül. 
Érdekes az is, hogv nemcsak kenderkötél ké-
szül a Szegedi Kenderfonógyárban, hanem 
drótkötél is minden kivitelben. Ízlésesen van-
nak a vitrinben csoportosítva a szines zsine-
gek, orsók és egyebek, amelyekből természetc-
sen a gyár kicsinyben nem ad el. 

. Tamás Tivadar 

iparművész szobafestőmunkáí igen előnyösen 
érvényesültek a kiállításon és állandóan az ér-
deklődés központjában álltak. 

Táborossy Józsefné 

ezídén Ts bemutatja a Szegeden nála egyedül 
működésben levő harisnyaszemfelszedő gépet. 
Egy év alatt nagyon népszerű leit praktikus és 
o!(só volta miatt. Praktikus, mert gyorsan dol-
gozik, a megrendelést azonnal elkészíti, mégis 
várható, olcsó, mert a legliibisahb ha i í snva 
rendbehozatala is néhány fillérbe keriil. Nem-
csak a kiállításon, hanem Táboiossyné Arany 
Jnnos-uec" lt>. számú üzletében is rendelke-
zésre áll. 

7010 József 

Máv. ór í s eksrerész a fogadalmi templomit 
hozta piacra • egyezrednyi kisebbítésben, ked-
ves emlékül minden szegedi háznak. Ady En-
dre szobrát és plakettjét az .,Ady"-tisztelók-
m k . A vasutasoknak pedig egy régen várt óra-
láncot. csavarkapocs ügves összeállításban. 
Látható és kapható egyedül Tóth órásnál, Ká-
rász-ucca 13. 

Varga Vasárudás 

Soltja az ipartestület udvarán elég szűk, dc 
a raktár ugy van összeválogatva, liogv min-
denki megtalálja benne, amit kíván- Kánikula 
ellen kaphatók az ismert mohácsi jégszekré-
nyek, amelyeket a vásáron 6, sőt 12 havi rész-
letfizetésre is adnak, de a gondos családfő 
má r most vehet ott a télre ki tűnő salgótarjá-
ni ká lyhákat többféle kivitelben, nemkiilön-

Kétévi építkezés után megnyílt Európa legnagyobb és legszebb 

hegyi thermális strandfürdője Trencsénteplic fürdőn 

ben ugyancsak salgótarjáni tűzhelyet. Minden 
van a kis bollban, ami a háztartásban csak 
számba jöhet, természetesen főként edénvek, 
mindenféle vasalások, zárak, dc a legkülön-
félébb szerszámok is meglepő olcsón. Aki pe-
dig nagyon izzad a nagy melegben, az besze-
rezhet mindjárt zománcozott, öntöttvas fürdő-
kádat is, a üisebb igényű •viszont mosdót. 

Varga Mi&ály 

gyára a harmadik a textilszakmában, amelyik 
a kiállításon szerepel. Itt sem adnak el sem-
mit kicsinyben, mert különben nyomban akadt 
volna vevő arra a pompás függőágyra, amely-
re sóvár szemmel néznek a nyaralni készü-
lők Ámde nem ez a legfontosabb a cég kiál-
lított tárgyai közölt, hanem a saját gyárában 
készülő sokféle háló, amelyet ma már mind 
géppel kötnek. Nemcsak halász-hálók ezek. 
hanem vadász-hálók is, melyeket külföldre 
szállít a gyár, ahonnan azután gyakran, mint 
angol nagy német gyártmány .kerül vissza 
Magyarországra. Nagyon szépek a Var-
ga-cég sporteszközei és természetesen iít 'incs 
h iány mindenféle kötelekben. 

Vrana Szövöüzem 
Szentesről jött, hogy bemutassa saját szövésű 
nyári férfiruha vászonszöveteit, kézimunka és 
lepedővásznait, selvem és len asztalneműit, vá-
szon háztartási cikkeit, amelyek kitűnő mi-
nőségükkel, olcsó áraikkal feltűnést keltetlek. 

Szenzációs uj parcellázás! 
Mátyásföldi repülőtéri megállónál ha'.éves részletfizetésre 200 
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Építészek és Vállalkozók 
ne mulasszák el felkeresni a e 

VÁLLALKOZOK LAPJA 
kirendeltsége! a váséron M E G J E L E N I AZ 

Fpifőlparl Kézikönyv 
(1937) 
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Juhász vGyula, 
Buday Árpád 
és Szalay József 

emlékezete 
Egy költő ís két igaz tertiu: 

elmentetek hát! Unva a biu 

küzdelmet itt; s elomló árnyatok 

oly uiessZe tzelek szárnyán imbolyogl 

Indultok mér a híg időbe viesza, 

niíut a patak, ka szomja íötd fölissza. 

S utatokra ki lát? A lélek mit izén? 

És izen-e? Vagy száll csak hallgatag 

mint tiinö füstnek árnya a vízen?... 

Elmentetek. A vadgos>ztenyefákon 

azóta gyertyák gyúltak minden Agoa 

s körül a bokrok rakva mind > irággaf. 

A kertben méhek köunyii raja szárnyal, 

de már Ti hárman, mentek más vidékre, 

a kiskerten ini, halkan átallépve 

s a bánaton, — amely e mostani 

napok mélyén itt ugy 'tenyészik, 

mint élöfábau annak rostjai. 

A Tisza menten már csak teng az élet. 

Ti láttátok, hogy minden semmivé lett, 

ami erőt adott és tettre sarkalt! 

A vágyaink? Egy tűrhetően talpalt 

eipö; s a ruhán nem feltűnő foltok. 

Ugy élünk itt ml, mint a vak vakondok, 

amely a fény felé hiába tur . . . 

£ fi láljátok-c még küzdelmeinket, 

vagy szálltok némán cs bnesutlanul ? . . • 

Do menjetek csak! Nézem vonuláslok: 

felétek fordulva egyedül állok 

s idézem szinét tiszta arcotoknak, 

A bánat mély hangszerei zokognak, 

mert igazakat temet ma az ének 

s az igazak ugy megkevesbedénekt 

Találtatik-e haj! még itt más három, 

akik merészek férfimódra élni 

s emelt fővel túlnőni a halálon? 

F e r k i + a ! L á s z l ő . 

iFNfEH6E locso-
ló gumitömlők 

legolcsóbban RUH VILMOS 
műszaki cégnél, Mikszáth K. 
u. 9. (paprikapiac sarok) 


