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M a g y a r 1 S z e g e d e n MAGYAR TUDÁS 
Hosszu, heteken át tartó sajtópropaganda 

előzte meg azt a szép mozgalmat, amely a 
haldokló magyar ipar és kereskedelem meg-
mentését célozza: felrázni a magyar közönség 
közönyét és felkelteni érdeklődését a magyar 
áru iránt. A hivatása magaslatán álló szegedi 
kereskedők, kik minden mozgalomban az első 
vonalban küzdenek, sokszor anyagi erejükön 
felül áldozva, kivették részüket a mozgalom-
ból. 

Kizárólag magyar árukból rendeztek 
kirakatokat. 

Csin, izlés, ötlet jellemzi a pompás kiraka-
tokat. Mutatóban néhány leírását itt közöljük'. 
Vasárnapra valamennyi kirakat készen lesz, 
azokról keddi lapunkban számolunk be. 

Deutsch Albert 
rádió és villamossági szaküzlejt, Kárász-ucca 3. 
Ki nem ismeri a Deutsch Albert céget? A rádió-
és villamossági cikkeket kereső közönség előt már 
fogalom lett. Vidéken a legnagyobb szakmabeli 
kereskedők és vállalkozók egyike, kinél minden, e 
cikkben állandó raktár van, mindent igényt ki-
elégitő magyar áruból. Deutsch átérzi annak fon-
tosságát, hogy az erősen fellendült és magas ní-
vón álló rádíóipart a külföldivel csak ugy lehet 
versenyképessé tenni, ha a magyar közönség is 
megbecsüli, a magyar rádiócikkek eladását állan-
dóan forszírozza. Kirakataiban a legjobb és leg-
újabb magyar rádiókészülékeket, alkatrészeket, vil-
lamossági cikkeket^ csillárokat mutatja be a 
nagyközönségnek. 

Fodor Nemzell Áruház 
Kárász-ucca és Kölcsey.ucca sarok. A Magyar 

Hét és annak jelentőségéről megjelent hirlapi cik-
kek agitálnak a magyar áru jósága mellett, ki-
fejtve a magyar iparcikkek pártolásának jelen-
tőségét. Teljes sikerrel azonban csak akkor jár 
3Z ilyen agitáció, ha az eladó kereskedő is for-
tzirozza. Fodor ödön és Béla, a Nemzeti Áruház 
igilis és hazafias gondolkodású tulajdonosai már 
• égen felfogták ennek jelentőségét és főként ma-
gyar árukat kínálnak vevőiknek, kik sohasem tesz-
lek ezért szemrehányást néki mert mindig meg-
vannak elégedve. Az idei Magyar Héten is részt-
resznek, üzletüket, kirakatukat az eszme szolgála-
iába állították, gyönyörű fehérnemüek, harisnyák, 
kalapok, női és férfi divatcikkek kétségtelenül 
igazolják Fodorék üzleti politikája helyességét, he-
lyesen cselekszik tehát mindenki, aki vásárlás cl itt 
•z ő üzletüket is felkeresi. 

Kéldor J. és Társa 
füzö-, ernyőkészitő és divatárukereskedő, Kárász-
ucca 8. Magyar árukból rendezett kirakatai Sze-
ded legszebb kirakatai közé tartoznak. Nem se-
lejtes áruk, minden darab legfinomabb anyagból 
készült, gondos munka. Már a két évvel ezelőtti 
Magyar Héten is feltűnt kirakatainak Ízléses és 
szép elrendezésével, az ideiek azt sokszorosan fe-
lülmúlják. Különösen kivilágítva keltenek pazar 
hatást, megtekintésükre felhívjuk a nagyközön-
ség figyelmét, már csak azért is, hogy mindenki 
szemétyesen is meggyőződhessék arról, hogy a 
magyar áru minden tekintetben felveszi a kül-
földivel a versenyt. 

Mindenki, akinek az útja a Boldogasszony-sugár-
uton vezet végig, felfigyel a 7. szám alatti 

Kecskeméti Emil 
fűszer- és csemegeüzlet ízléses és változatos ki-
rakataira, amelyek hiven tükrözik vissza azt a 
pedantériát és tisztaságot, amivel a tulajdonosok 
az üzletet vezetik. A céget Szentesről helyvzta át 
Szegedre. Itt előbb a Gizella-téren volt az üzlet, 
most pedig az egyetemi építkezések miatt meg-
nagyobbítva áthelyezték a Baldogasszony.sugárut 
7. szám alá. Kecskeméti a legnagyobb szaktudás-
sal vezeti üzletét és ez az oka annak, hogy üzlete 
a háborús s az ezt követő nehéz éveket minden 
baj nélkül túlélte, sőt ma már a szakmában a 
legelsők között foglal helyet. Megtaláljuk Kecs-
keméti üzletében a legfinomabb csokoládé-, rum. 
és likörárukat. továbbá dus választékban kaphatók 
a legelsőrendü sajtok, halak, hideg felvágottak 
és természetesen mindenféle fűszeráruk. Ami az 
első pillanatban feltűnik, az az, hogy abszolút 
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impressziókkal hagyja el az üzletet. Kirakatait a 
Magyar Hétre most is nagy gonddal és hozzá-
értéssel rendezte be. 

Knittel Konrád 
nöl kalapkészltff, Széchenyl-tér 2., Kárász-ucca 15. 
Intelligenciájával és szimpatikus modoránál fog-
va is egyike az első első szegedi iparosoknak. 
Műveltségét beleviszi iparába. Gyönyörűen beren-
dezett üzleteiben, melyek a főváros első kalap-
üzleteivel is felveszik a versenyt, a női kalapok 
százai vannak raktáron, abban mindenki meg-
találja a maga Ízlésének megfelelőt. Knittel mes-
tere a kalapok formázásának. Egy-két fogással a 
nyers kalaptompokból a legszebb formákat hoz-
za ki, melyeket felesége irányítása mellett, számos 
alkalmazottja diszit fel. Nagy bizalommal is van-
iránta a szegedi bőlgyközönség. mert mindenki 
tudja, hogy nála szépet és jót kap. A Magyar 
Héten is résztvesz. Bésztvesz Knittel különben 
minden propagandában. Minden újságban olvas-
hatók az ő röviden és velősen megfogalmazott 
hirdetései, melyek tagadhatatlanul hozzájárultak 
ahhoz^ hogy vállalata arra a nivóra emelkedjék, 
metyen jelenleg áll. Kirakatverseny, Magyar Hét, 
mindenütt ott van Knittel Konrád. Ezen a Magyar 
Héten is legszebb magyar, leginkább saját gyárt-
mányú kalapjait hozza forgalomba. Nagyrésze a 
kirakatban látható, még a hires párisi és bécsi 
kalapokkal is felveszi a versenyt. 

Líndenfeld Bertalan 
cukorka- és csokoládégyáros, Kárász ucca 8. Fe-
lesleges bemutatnunk a régi, neves céget, min-
denki ismeri szolidságáról és szorgalmáról. 42 
éves kereskedői pályáján üzleti elve volt cégének 
jó hirt szerezni, ami teljes mértékben sikerült 
is neki. Ezt az üzleti elvet tartja szem előtt fia 
is, ki hűséges segítőtársa atyjának. Áruinak 90 
százaléka magyar gyártmány, legnagyobb részben 
sajátja s már csak azért is megérdemli a szegedi 
közönség pártfogását, hogy vállalatában számos 
szegedi munkáscsaládnak ad kenyeret. 

Ördögh Ferenc 
kész férfiruhaüzlete, Széchenyl-tér 1«. Ebben a 
szakmában a legrégibb üzletek egyike, ördögh-
nek már az édesapja jónevü szegedi szabóiparos, 
fia is szorgalmas munkása a kereskedőtársadalom-
nak. Jó áruival szép vevőkört szerzett, amely, 
mióta a Széchenvi-térre költözött, még jobban 
kibővült. Állandóan magyar gyártmányú árukat 
hoz forgalomba, legnagyobbrészt saját készitésüe-
ket. Találni ott minden igénynek megfelelőt, ami 
egyik oka üzlete keresettségének. Kirakataiban 
ügyesen rendezte el a szép gyermek-, fiu- és férfi-
ruhákat, kabátokat, stb. 

Steln Péter 
uri divatárukereskedő, Kárász-ucca 10. Az egész 
Kárász-ucca csodájára jár gyönyörű kirakatainak. 
Magyar áru a magvar irredenta propaganda szol-
gálatában! Minden egves darab a legkitűnőbb ma-
gyar anyagból készült, magyar kéz munkája. Az 
egyik kirakatban, melynek háttere magyar se-
lyemtrikolor, férfi-, a másik kirakatban, mely-
nek Szeged város selyemzászlója a háttér, szebb-
nél-szebb női divatcikkek vannak művészi elren-
dezésben. A kirakatokat Horváth Zoltán, a Stein 
cég alkalmazottja rendezte be. 

Szabó L. és Társa 
cég, Kárász-ucca 8. sz Textiláru üzletének magyar 
kirakata szenzációs. Erről pár szóval nem is le-

het beszámolni, ezt meg kell nézni s csak így, 
lehet fogalmat alkotni arról. Meglepő, hogy ily, 
sokféle magyar textiláru van, egyik szebb a má-
siknál, kitűnő Ízléssel válogatta össze a 23 éves 
múltra visszatekintő cég. Egész Magyar Héten 
egyik látványossága lesz a Kárász-uccának ez 
a kirakat, mely egyébként is mindig közérdek-_ 
lődés tárgya. ; 

Szántó Sándor 
rádió- és varrógépkereskedő, Kiss ucca". Szorgal-
máról és becsületességéről ismert régi kereskedő, 
ki szerény kis üzletét aránylag rövid idő alatt 
emelte nagyarányúvá. A Magyar Hétre egyik ki-
rakatát magyar áruval rendezte be. Rádiót, ke-
rékpárt. alkatrészt, műszaki cikkeket oly ügye-
sen állította össze, hogy érdemes a megtekin-
tésre. Felesleges tehát minden áron külföldi árut 
keresni, mikor mái* jó magyar gyártmány is 
kapható. i 

Szecjszárdy József 
böröndös, bőrdíszműves, Kárász-ucca U., gráf 
Apponyl Alberl-ucca II. Régi szegedi cég, melyre 
24 éves mult tekinthet vissza, kitűnő munkájával 
tisztelt nevet vivott ki magának. A cég alapitója 
már nem él ugyan, de utóda az ő szellemében 
vezeti a céget. Mindkét üzletében nagyobbrészt 
magyar árut tart, melyet a Magyar Hét alatt 
leszállított áron árusít. Mindkét üzlete kirakataiban 
kizárólag magyar gyártmányú és motivumu pénz-
tárcákat, retikülöket, valamint bőröndöket és 
egyéb szakmabeli cikket mutat be. 

Az Idei szezon szenzációi oz 

OPEL * WONDER 
csodakerékpárok. Ballon-gummi. 
Motorilléssel. 2 V« mm.-es küllőkkel. 

PHILIPS-RADIOK 
IS havi részletre. 

?2 SPORTKOCSIK 
gumraik és alkatrészek legolcsóbbak 

W — • V g é p A r u h é i z á b a n 
L T H Í D U C C A I . 

Raktár leépités folyián elismert legfinomabb 
szöveteket méter áruban, vagy 

LiStom 8  , e g d 6 n Y ö s e b b  é f b™ Sc&aíx M. Fiai. 

№ "SS S A Schimmerlingnél, 
Szegeden, Horváth Mihály u. 9. 
Csongrádi takarékpénztár bérpalotájában. 
Minden rendelési házhoz szálliiok. 
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