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/1 RlraRalverseny ssiirife 
Ueőtrlen délután íeJkiníetíe meg 

a versenyscö UiraRaloUat 
Mintegy hatvan kereskedő körűibeiül 150 ki-

rakattal Jelentkezett a kereskedelmi és iparkamara 
felhívására a kirakatversenyen való részvételre, 
amely e hó 0-én kezdődött és lfr-áig tart. Azok-
nak a kereskedőknek a kirakatait, akik romlandó 
áruval foglalkoznak és ezt kívánták, már szomba-
ton est« megtekintette a zsűri, mlg a többit 
kedden este. Három bizottság járta sorra a be-
jelentett üzleteket, illetőleg kirakatokat. Délután 
5 órától 7-ig tartott a szemle, amelyhez igen 
sok önkéntes bíráló csatlakozott a közönség részé-
ről — természetesen szavazati jog nélkül. A kira-
katok elbírálása kétféle szempontból történt Első-
sorban az áruk ízléses, szembeötlő és tetszetős el-
helyezését vet lék figyelembe, másodsorban pedig 
a kirakat helyes megvilágítását. Ennek megállapí-
tása céljából minden bizottsághoz csatlakozott a 
légszeszgyár egv-egy hozzáértő mérnöke Is és el-
kísérte bíráló kőrútjába a bizottságokat a Dél-
magrjerorszég is. 

Élőijárójában megállapították a bizottságok, hogy 
a kirakatok általában jobbak, mint egy éwcl ez-
előtt is voltak és bár a kereskedők egyáltalán nin-
csenek abban a helyzetben, hogy kirakataikra 
költsenek, szerény eszközökkel igen figyelemre-
méltót produkáltak. Világítás szempontjából is igen 
nagy haladás észlelhető, bár még mindig sok az 
olyan kereskedő, aki nem kirakatát, hanem az 
uceát, Illetőleg járdát világitja drága pénzéért, 
holott az igazán nem az ő kötelességük. 

A kirakatok elbírálása pontozással, Illetőleg osz-
tályozással történt, de az tdő rövidsége miatt 
egyelőre nem döntöttek az elsőség kérdésében. Eb-
ből a célból csütörtökön este összeülnek a bizott-
ságok és döntésük eredményét szombaton hozzák 
nyilvánosságra. 

Alább számolunk be a három bizottság kör-
útjáról munkatársaink jelentése alapján ésameny-
nvire szűkre szabott terűnk ezt lehetővé teszi. 

niau László 
Széchenyi-téri textilkereskedő 34 év óta szolgálja 
ki vevőit, akik legnagyobbrészt hölgyek körül ke-1 

rűlnek ki, selyemmel, szövettel, vászonnal és egyéb 
textiláruval. Neve a szakmában valósággal foga-
lom lett Vevői mindig bizalommal fordulnak hozzá, 
mert közismetr intelligenciájával, kereskedői rutinjá-
val üzletét mindig a kor kívánalmainak megfelelő ní-
vón tudta tartani 10 Idrakata van, de sajnos, csak 
kettővel vesz részt a versenyen, melyekben meg-
találhatók a textilipar összes termékei. Gyönyörű 
a világvárosi üzletekkel vetekedő selyemkirakata 
BIau László kirakata eltér a többitől, mert egyes 
cikkeit árakkal is megjelölte, hogy a közönség 
árainak is versenyképes voltáról meggyőződést sze-
rezhessen. Külön említést érdemelnek elsőrendű 
angol férfiszövetel, — melyekben szintén verseny-
képes. 

D e u í s c D A l b e r t 

Kárász-uecal ldra!;atát a Philips-rádiók és alkat-
részek dominálják. Ha kissé bajos Is ezeket a tár-
gyakat agy csoportosítani, hajlítani és rendezni, 
mint a selymet vagy divatárukat, mégis imponá-
lóan balnak a nagyszerű márkás-rádiók, csövek, 
hangszórók és alkatrészek, amelyek mind a Phi-
lips-gyár dicsőségét és beérkezettségét hirdetik. 
A Deutsch cég bár villanyvilágítás! és általában 
a villamossági cikkekben abszolút versenyképes, 
mégis rádióban bonyolítja ma le forgalma Jelen-
tékeny részét és szinte hihetetlen, hogy mennyi 
Philips közvetíti már Szegeden a kontinens le-
adásait. A Philips cég gyártmányai annyira ver-
senyen felül állanak már, hogy szlute fogalommá 
válnak és egészen bizonyos, hogy aki rádiót akar 
vásárolni annak első gondolata a Philips, amelyet 
különböző típusokban gyártauak, szerényebb és 
fényűző Igényeknek megfelelően, de megannyit ki-
fogástalan kivitelben. 

D o m á n MlQúly és F i a 

szőnyegházat talán felesleges is megmondani, hol 
van, hisz mindenki tudja, hol az üzlete ennrk 
a 73 éves cégnek. Emberéletben is nagy idő, 
hát még egy üzlet életében. Csak szolidnak és 
megbízhatónak kell annak a cégnek lenni, mely 
az átélt súlyos viszonyok dacára üzletét mindjob-
ban és jobban fejlesztette mindig azért, hogy 
közönségét nagyobb megelégedésre szolgálja. Ezt 
mutatja az a két kirakat, mellyel a Donián-cég 
a versenyben résztvesz. Eredeti gyönyörű, nagv-
értéktt perzsaszőnyegek, futók, magyar szőnyegek, 

átvetők, függönyök, sztorok, stb. vannak mesterien 
elrendezve, amilyet csak egy Domán-cégtől lehet 
elvárni. 

F o d o r Nemzeti Aru&áx 

(Kárász ucca) két kirakattal vesz részt a verse-
nyen, az egyikben női-, a másikban férfidivat-
cikkek vannak Ízlésesen elrendezve. A Kárász ucca 
közönsége nem győz betelni a sok szép látnivaló-
val. Mindenki, akit a szép kirakatok vásárlásra 
ösztönöznek, gratulál a fiatal, ambiciózus tulaj-
donosoknak. 

G á b o r - s x ö n y e g s x ö v ö t e l e p 
csak természetes, hogy nem maradhat el onnan, 
ahol — hogy ugy mondjuk — szépségversenyről 
ván szó. Nagy előnye a versenyben, hogy saját 
készítményeit' állítja k! és hogy ezek a készít-
mények látványosságok akkor Is, amikor minden 
külön alkalom és cél nélkül szemlélik őket Impo-
náló ennek A fiatal, de nagyratőrő és nagyra hiva-
tott vállalatnak az energiája, amely minden aka-
dályon és nehézségen áttörve, olyan pompás kiraka-
tokkal gyönyörködteti a nézőt, amilyen bármely 
világvárosban feltűnést keltene. A szebbnél-szebb 
színpompás perzsaszőnyegek között szövőszékek 
állanak a Kárász-uccai emeleti kirakatban, ame 
lyeken csinos leánykik nemzeti viseletben szövik 
a szegedi specialitássá fejlődött perzsaszőnyege-
ket A kitűnő esti megvilágításban pompázó lát-
ványt tömegesen bámulja a korzó sétáló közön-
sége. 

H a s a l k ö t ö t t á r u g y á r 

készítményeinek, amelyek nemcsak ennek a ki-
rakatnak áiszei, de a főváros legelőkelőbb divat-
cégeinek kirakataiban is bámulatot keltenek és 
azt a hfliedelmet keltik, hogy angliai importáru. 
A kiállított korcsolya- és sidresszek a legsikerül-
tebb kreációi ennek az utóbbi évek folyamán 
minden más anyagot és divatot háttérbe szorító 
sportkosztüm-divatnak. A kirakatokban helyesen 
alkalmazott világítás csak fokozza az áruk ked-
vező hatását és kellemes látványt nyújt az estén-
kint arra sétáló közönségnek. ' " 

Hlrsc&l Testvéreik 

Mindennapi Italunk a kávé s miközben jól-
eső érzéssel szűrcsőigetjük, aligha gondolunk arra, 
hogy mily sok ezer kilométert tesznek meg az 
apró kávészemek, amig eljutnak asztalunkra. A 
Hirsrhl testvérek, nemhiába, hogy olyan kiváló 
kereskedők, de kirakatuk ezt a nélkülözhetetlen 
italunkat frappáns hatásban állítja elénk. Ott van-
nak a különböző kávéfajok és mindegyikből szaU 
lag fut a térképen megjelölt helyig, ahol ez, vagy 
amaz a kávéfajta terem. Meg kell mondani, hogy 
ilyen invenciőzus kirakat egyedül álló volt ebben 
a szakmában. 

J u h á s z I s t v á n 

könyvkereskedő (Gizella tér) üzlete hasonlít a 
boldog békeidőkból még emlékezetes Czapik-kőnyv-
kereskedéshez. A diákok bizalommal fordulnak 
hozzá, nála is mindent lehet kapni, amire a tanuló-
nak szüksége van. Kirakatával inkább propagan-
dát csinál a magyar ipar Jósága mellett 

Kecskeméti Emil 
v/Á hinné az ember, hogy csak a Belváros 

ragyogó boltjai állják a versenyt és a szigorú 
kritikát. Egy pillantás Kecskeméti Emil Boldog-
asszony-sugáruU kirakatára és máris más a véle-
mény. Feltűnően szépen és tökéletes hozzáértéssel 
van. berendezve. 

K e r t é s x S á n d o r 

müipari bútorcsarnoka Feketesas ucca 19. alatti 
impozáns kirakatai világvárosi vonatkozásban is 
megállják a versenyt. Meglepő karriert futott ez 
fiatal, de végtelenül agilis és tehetséges iparos. 
Hatalmas üvegkupolás bútorcsarnokában kiállított 
gyönyörű bútorok igazolják a szegedi, illetőleg a 
magyar műipar diadalmas haladását. Kertész Sán-
dor nem hiába töltött hosszú éveket külföldön, 
mert az ott sze-'-ctt tapasztalatokat ugy az aszta 
los, mint a kárpito* iparban kiválóan tudja érvénye 
stteni Effv pompás ébenfafénvezésö dúsan faragott 
remek uriszoba-berendezést mutat be egyik ki-
rakata. Alig bírtunk hezzáféroi, annyi csodálója 
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volt A másik kirakatban a gyermekek örömére 
látható egy aranyos kis berendezés, a Hófehérke 
hálószobájn. Az édes kis apróságok sóvárgó sze-
mekkel gyönyörködnek a kirakat előtt. Nagyszerű 
ötlet Már a gyermekek közt is fogalom lesz « 
»Kertész« név, 

K e t t l n g Cafos 
Püspök-bazári kirakatai nemcsak Ízlést és gyakor-
lott kirakatrendezőt sejtetnek, de áldozatkészsé» 
get is. Farsangi kirakata könnyed és elegáns, mint 
egy kis manekin, fekete-fehér kirakata pedig 
frappáns és eredeti, amely a bíráló bizottságot Is 
kellemesen lepte meg. A cég többi kirakatában 
ízlésesen csoportosulnak a szebbnél-szebb kelmék 
és szövetek és azt hisszük, hogy nem csalódunk, 
ha a Ketting-cég kirakataiban látjuk a kirakat-
verseny egyik legbiztosabb jelöltjét. 

K n l t t e l K o m á d 

Széchenyi-téri női ka lap-kirakata voltaképpen iO* 
landó szegedi nőikalap-kiállitás. A kirakatverseny 
nem igen jelent itt változást, mert ezek a kira-
katok mindig látvánvosságai voltak a Belvárosnak. 
Ma talán annyiban különböznek Knittel kirakatai 
az előbbiektől, hogy tekintet nélkül hidegre 
és fagyra, Idzárólag a divat parancsainak hódolva, 
a tavasz kalapkreációi díszelegnek benne, ami-
ként azt Páris, Bécs és egyáltalán a divatmetro-
pólisok diktálják. Viszont a kalapok csoportosítása 
Knlttel kirakataiban, akár Páris bulvárjain, akár 
a bécsi Kerntnerstrassen, a lehető leglzlésesebb, 
mondhatnánk versenyen felül álló. Igaz, hogy Knit-
tel kirakatainak berendezése és felszerelése a 1» 
hető legtökéletesebb és a legalkalmasabb az áruk 
előnyős érvényre juttatására, amit c$ak fokoz 
a helvesen alkalmazott világítás. 

Kocsis F e r e n c 
A verseny egyik szenzációja a remek fliílet még 

remekebb kirakatai. Megkapja a nézőt amint meg-
kapta a zsűrit. Állandóan vonza a nagyvárosias-
sághoz nem szokott tömegeket. Dicsérő és magasz-
taló szó mindenfelől. A szezoncikkek grandiózus 
elrendezése. Befőtt konzervek elsőrendű világitáti 
effektussal, gusztusos bonbonkirakat és végül vagy 
ezer doboz konzerv olyan csoportosításban, amely 
magállásra késztet bárkit. Ezek a kirakatok Igea 
nagy sikert arattpk, 

K u r u c s e v S á n d o r 
kirakatai rendes körülmények kőzött is az üzlet 
olyan saortirozott ságiról tanúskodnak, amilyennel 
kevés üzlet dicsekedhetik a mai világban. Most a 
verseny szolgálatába állította a cég hat hatalmas 
portálos kirakatát, de nem a propaganda kedvéért, 
hanem azért, hogy a kamara felhívásának eleget 
tegyen és másrészt, hogy személyzete kívánságának 
eleget tegyen. A hatalmas áruraktár, a figyelme« 
és szolid kiszolgálás már régen megalapozták a 
cég Jóbirét, amely egyébként mindig nagy súlyt 
helyezett az üzlet külsejére Is. A versenybea 
résztvevő kirakatok közül a legmutatósabb a far-
sangi, de nem kevésbé ízléses a Sevilla-, a sport-
és a Kasha-kelmékből összeválogatott, valamint 
az, amelyikben a vászon- és damasztáruk tornyo-
zódnak Ízléses összetételben. A kirakatok világí-
tása, ezt a bizottság is megállapította, kitűnő. 

C a m p e l é s H e g y i 

kötött- és szövöttáru, valamint uri és női divat-
kirakatai nemcsak a versenyképesség szimbólumai, 
de a hozzáértésé és izlésé Is. Az áruk gyakoriéit 
kézre való csoportosítása, a kirakatok diszkrét; 
tónusa, hü fotográfiáját adják a cég benső struk-
túrájának, amelyhez őszinte és fentartás nélküli 
bizalommal fordul a vásárlóközönség. A kiállí-
tott áruk a legjobb származásról tanúskodnak, 
uri fehérneműik azonban — saját üzemükben 
készülvén — felül állanak a versenyen és pedig 
nemcsak az anyag kitűnősége és kivitel tekinte-
tében, de árban Is. Domináns szerep Jut egy pom-
pás kirakatban a céffgel legszorosabb nexusban 
álló 

Mlll&offer é k s z e r é s z - c é g 

Zsótér-házbeli üzletének kirakatairól nem nehéa 
következtetni a cég vevőkőrére. Mindenféle és 
fajta zsebórák, gyűrűk, fülbevalók, láncok, ciga-
rettatárcák és ékszerek hihetetlen mennyiségben 
és választékban árasztják el a kirakatot, amely a 
zsúfoltság dacára Is jól hat és előnyösen vonzza 
a nézőt A Mérey-uccai kirakatot dísztárgyak, ci-
garettatárcák, lovaglóostorok és más ajándéktár-
gyak foglalják el és minden a polgári középosztály, 
iparos, gazdálkodó és munkás vevőkörre bazi-
rozva. A bírálóbizottság sem zárkózhatott el ennek 
a régi, jónevü üzlet ízléses kirakatának dicsérete 
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