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A szegedi ipar legkiválóbb termékel 
a második vásáron 

Ünnepélyes megnyitás vasárnap délelőtt 10 órakor 
A ma megnyíló ipari vásárnak szombaton 

este volt a sajtóbemutatója. Nagy közönség és 
a sajtó meghívott képviselői előtt vette át 
Körmendy Mátyás, az ipartestület elnöke a 
második ipari vásárt, ami nívóban határozot-
tan felülmúlja az elsőt. Gondos és alapos elő-
készítés előzte meg ezt a nagy munkát, amely-
re büszke lehet nemcsak a szegedi ipar, de 
Szeged közönsége is. Körmendy Mátyás kö-
szönetet mondott a vásárt rendező bizottság-
nak, majd a sajtónak bemutatta a szegedi 
ipar reprezentatív kiállítását. 130 iparos állí-
totta ki minden várakozást felülmúló mun-
káit, úttörő munkát végezve a vidéken. Her-
ezog Samu, Csehó Károly, Karácsonyi Sán-
dor, Klein Ottó, Machnik Gyula, Spitzer Sán-
dor, Fischer Izsó, Hodács Andor és dr. Gyuris 
István ipartestületi titkár végezték a rendezés 
fáradságos munkáját. Rendkívül nagy szolgá-
latot tett az ipari vásárnak Erdős Árpád hír-
lapíró, aki a vásár sajtópropagandáját készí-
tette elő páratlan agilitással. 

A második ipari vásárt ma délelőtt 10 óra-
kor nyitja meg dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester. 

Arcus fiafllfotí bútorgyár 
Szegeden, Vágóhidvámnál, telefon 947. E vállalatról 
már a mult vásár alkalmával is előnyösen emlé-
keztünk meg, most is bemutatja mintaszékeit, me-
lyek erősség és kivitel tekintetében a külföldi 
gyártmányokkal árban és minőségben versenyké-
pes. 

Báló Ferenc 
Bárka-ucca 18. szám alatti asztalosmester egy re-
mekbekészült ebédlőt állított ki, amely már az első 
pillanatban megállásra késztette a sajtóbemutató 

közönségét. Báló az első kiállításon is résztvett, 
ahol munkája — mint most is — nagy sikert 
aratott. 

Boon Cacao és csokoládégyár, 
illetőleg annak képviselői: Fránkel és Zeisler Íz-
léses csoportosításban mutatják be a világhírű 
cég készítményeit. Cacao-por, csokoládé minden 
változatban, kis- és nagytáblákban és poralakban 
rendelhetők itt. 

Borbély Jóxset 
bőröndös és bőrdiszmüvesmester, Feketesas-ucca 
21. Ismét megjelent a kiállításon, hol ismét ujabb 
bizonyítékot szolgáltatott ahoz a többször megálla-
pított fényünkhöz, hogy legszakképzettebb ipa-
rosaink egyike. Egyre tökéletesebb munkát pro-
dukál, mit e vásárra hozott kollekciója is igazol. 
A bőripar minden tárgyát felöleli anyaga: gyönyö-
rű vadászfelszerelések, retikülök, pénztárcák, bő-
röndök, nyergek. Legnagyobbrészt saját készít-
ménye. A sajtóbemutató közönsége is el volt 
ragadtatva, remélhetőleg vtvöje is lesz szép szám-
mal. 

Bót& János 
paplanos Teleki-ucca 1., ismét elsőrangú munkát 
produkált A gyönyörű selyempaplanok általános 
tetszést arattak. . 

Busa János 
asztalosmester a modern és haladó iparos típusa, 
aki lépést tart a bútornál is mindig változó divat-
tal. Ez az oka, hogy kiállított ebédlő berendezése 
budapesti viszonylatban is megállná a helyét. Busa 
a tavaszi ipari vásáron is szerepelt a kiállítók 
közt és elsőrangú munkájával akkor is elismerést 
nyert 

„A tea remekmű, amelynek leg-
nemesebb tulajdonságait csak mü-
vészkezek tudják érvényre juttatni. 
Amint vannak jó é s rossz képek, 
ugy ven fó é s rossz, de több-
nyire rossz tea". Mennyire igaza 
van Wildenek, pedig nem is kel-
lene rossz teának léteznie. A 

Meinl SZAKÜZLETÉBŐL 
való teakeverék — a cég jól bevélt 
főzőutasitása szerint elkészítve — 
minden bizonynyal csak jó lehet. 
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Cse&ó Károly 
pékmester kiállítását a viszontlátás meleg örömé-
vel üdvözölte a publikum. Még élénken emlékez-
nek az első vásár frappáns sikerére, amely-
ből az oroszlánrészt akkor is Csehó Károly vette 
ki. Omlós, finom süteményeit ezrével kapkodta a 
publikum, gróf Klebelsberg kultuszminiszter pedig., 
akit hatalmas, három kilogram sulyu sóspereccel 
ajándékozott meg, elismerését és köszönetét fejezte 
ki Csehó Károlynak, aki a szegedi pékiparosok 
közül elsőnek vezette be a oőrüzemű sütőkemen-
céket. 

Csurl Ferenc 
szegedi órásmester eddig is mint toronyóra-
specialista volt országszerte ismert, ezentúl azon-
ban azt hisszük, hogy Európaszerte is ismertté 
válik. Csurinak ugyanis sikerült hosszas kísér-
letezés után megoldania a toronyóra kezelésének 
egy olyan problémáját, amelyen eddig a világ ösz-
szes toronyórásai hiába fáradoztak. Az eddigi 
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Férfi strapa szokni . -

Férfi divat szokni . . 

Férfi divat szokni . . 

Férfi divat solcni . . 

Férfi divat szokni . . 

Férfi divat szokni . . 

Erős strapa női Harisnya.  m  

Erős strapa női Harisnya. 

Flór női harisnya . . . -

Flór női Harisnya . . . . 

Flór női Harisnya . . . . 

Flór I-a fátyol Harisnya -

Mosóselyem Harisnya, hibátlan 
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Mosóselyem Harisnya, hibátlan 

MosóseTyem Harisnya, hibátlan 

Mosóselyem Harisnya, hibátlan 

Női nadrág, műselyem . . 

Hői nadrág, atlas, csikós . 

Sváfci sapka . 

Zsanilia sapka 

Kötött kabát 

Kötött kabát 

Kötött kabát 

Pulower 

Pulower gallérral. . 

Gyermek pulower. -
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L U S Z T I G I M R E 
kötöttáru különlegességi üzlete 

Szeged, Széchenyi tér 2. szám alatt. 
Tekintse meg Különleges magyar kirakataimat. 

t 
I 


