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kerékbeosztással ugyanis a toronyórákat egynapos 
lejáratra lehetett csak tervezni. Csűri újításá-
val, ügyes áttételezéssel, könnyebb súllyal, egyszeri 
felhúzással 4—8 napos lejáratú szerkezeteket készít. 
Igen fontos, hogy ezt az ujitást bármilyen régi 
óraszerkezethez be lehet szerelni. Uj találmányát 
a kiállításon az ipartestület nagytermében mutatja 
he Csűri a szegedi érdeklődő közönségnek. Ki-
állit természetesen ezen kívül mindenféle precíziós 
zsebórákat, asztali diszórákat és főként ezüst dísz-
tárgyakat igen nagy választékban. 

Deutsc& Albert 
rádió és villanyszerelési vállalata természetesen 
a kiállítás homlokterében áll. ízléses kis sátrában 
ott látjuk a magyar szerelésü Philips-rádiókat, a 
ma már világhírű magyar Standard-rádiókat és 
a Telefongyár készítményeit. Találunk még a vá-
sáron vagy 50 csillárt, amelyek a kiállítók sát-
rait világítják, megannyi más és más kivitelű, 
de valamennyi igen Ízléses és ami a fő, magyar 
gyártmányú. Természetesen ott látjuk a tökéletes 
rádió minden alkatrészét, amelyekben a Deutsch-
cég valósággal specializálta magát Szegeden. 

Engel Imre zongorakészliö 
Ismét kiállítja már tavaly is méltatott gyönyörű 
zongoráit: egy rövid kereszthurosat és egy pinnínót. 
Minden birálat helyett egy véletlenül jelenvolt 
budapesti zongoragyáros véleményét tolmácsol-
juk. aki kijelentette, hogy érthetetlen lenne, ha 
a szegediek még mindig idegenből hozatnának zon-
gorát, vagy pláne használtat vennének, mivel a 
szegedi Engel-zongorák minden tekintetben felve-
szik a versenyt az idegen gyártmányokkal és szinte 
nevetségesen olcsók. A Pesten vásárló azonban 
annak is kiteszi magát, hogy Engel-zongorát kap 
külföldi jelzéssel, mivel az Engel-zongorák angol 
ismétlő szerkezettel vannak ellátva, ami értékűket 
nagyban emeli. 

Fáy Margit 
Kigyó ucca 5. Kézimunkaüzlete első alkalommal 
vesz részt kiállításon s máris meghódította a kö-
zönséget A hölgyek teljes elismerésben részesí-
tették a gyönyörű szép teritőket, diványpárnákat, 
zsebkendőket és különféle apróságokat Mindmeg-
annyi saját tervezésű munka. 

Az ipartestületi vásáron élénk és általános fel-
tűnést keltett a 

Fiscfjier Testvérek 
(Kárász-ucca 10.) és 

T ótd József 
(Kölcsey-ucca 7.) régi és jónevü órás- és ékszerész-
cégek által együttesen bemutatott órák, ezüst-
tárgyak és ékszerek, melyek kivitelben az előre-
haladott magyar ékszeripar életképességét hirde-
tik, összeállításuk pedig a bemutató két cég jó-
ízlését és hozzáértését tanúsítják. 

A bemutatott tárgyak árban és kivitelben a mai 
viszonyokhoz alkalmazkodnak és meggyőzik a lá-
togatót, hogy aránylag kevés pénzért, kedvező 
fizetési feltételek mellett, mindenkinek módjában 
áll ajándékul a mindenkor értékálló ékszerrel, 
vagy órákkal kedveskedni adandó alkalommal. 

A bemutatott órák között különös figyelmet ér-
demelnek a TELLUS precíziós svájci órák, me-
lyek összeállítása és beszabályozása elsőrangú ma-
gyar órásmesterek munkája. 

A TELLUS kar- és zsebórák általánosan Ismer-
tek az egész világon. Magyarországon csak az 
utóbbi években sikerült ezen elsőrangú márkának 
piacot teremteni. A Tellus órák egységes eladási 
¡inon kerülnek forgalomba^* minden egyes óráért 
általános szavatosság, mert ezen órákat az egész 
világon csak a Tellus óraszövetséghez tartozó leg-
elsőrangu órásmesterek árusítják, kik kölcsönös 
felelősség alapján a bárhol vásárolt Tellus órákat 
a minden órához adott »Szavatossági jegy« alap-
ján díjmentesen javítják és szabályozzák. Ezen 
előnyt csak egy világszervezet nyújthatja vevői-
nek és a bemutató Fischer Testvérek és Tólh 
Józser cégek hozzáértését igazolják, hogy sikerült 
a Tellus órák képviseletét Szeged számára is biz-
tosítani. 

A Tellus órák elárusító helyei Szegeden: 
Fischer Testvérek, Kárász-ucca 10. 
Tóth József, Kölcsey-ucca 7. 

Laczkó (Fischer) József, Kárász-ucca 14. (Dre-
her-sörőző mellett.) 

Flsc&er Izsó kéztmunkadáza 
úgyszólván dominálja a kiállítást. ízlésesen ki-
állított sátrában magyarruhás leányka mutatja be 
a magyar himzést, de a legtöbb kiállító cég sátrát 
is a Fischer Izsó-cég kézimunkái diszitik. Ezek-
nek a szebbnél-szebb csipkéknek és hímzéseknek 
még külön jelentőségük az, hogy megannyi Szege-
den készült és vetekszenek a külföld legkényesebb 
igényű és legdrágább termékeivel. A nagy terem 
emeleti karzatáról egy pompás magas hímzésű 
függöny ereszkedik le nemes motívumokkal dí-
szítve és hasonló nagy tetszéssel találkoztak a cég 
csipkeágyteritői, baldachin-függönye, kézimunka-
szőnyegei. nehéz selyem-kelimje és egyéb kézi-
munkái, amelyek még sok kiállító fülkéjét diszitik. 

Gábor szönyegszövö-íelepe 
szinte elmaradhatatlan kiegészítője nemcsak ennek 
a kiállításnak, de a budapestieknek is. Ez a tör-
hetetlen ambíciójú és felfelé törő fiatal szegedi 
vállalkozó példát adott arra, hogyan lehet úgy-
szólván semmiből nagyot értékeset és maradan-
dót alkotni. Keleti szövésű selyemperzsái ma már 
nemcsak országszerte ismertek, de mondhatjuk, 
Európaszerte is. Gábor ma már azt a fényűzést is 
megengedheti magának, hogy magyar motivumu 
szőnyegeket készit és azokat mint magvar-perzsát 
hozza külföldön is forgalomba. A gyár fejlődését 
mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy a szőnyeg-
szövést háziiparszerüleg űzi és a szegedkörnyéki 
telepeken Gábor szövőszékein, valamint Kárász-
uccai telepén az ő anyagából mintegy 100 szorgal-
mas munkásasszony és leány szövi a szegedi per-
zsákat. 

Hiller János 
hölgyfodrász, Széchenyi-tér 5. Még ez az IparSg 
nem volt képviselve szegedi ipari vásáron, hiszen 
csak a legutolsó 10 évben vett nágy lendületet, 
amellyel a mai nívóra emelkedett. A női fodrászat 
fejlődésével ő is lépést tartott s rövid két évi 
önálló működés után már az elsők közé küzdötte 
magát. A vásáron a legmodernebb frizurákat mu-
tatja be. Tökéletes munka s bizonyára sok hölgyet 
vonz majd pazar kényelemmel berendezett fodrász-
üzletébe. 

Jani András 
Széchenyi tér 7. Törekvő, intelligens Iparos, ki 
rövid három éve működik önállóan,. de máris 
jelentékeny pozíciót biztosított magának a szegedi 
piacon. Szakértelmével, jó modorával és előzékeny-' 
ségével csak barátokat szerzett. Modern rádió- és 
villamossági cikkekkel vesz részt a vásáron, rész-
ben gyári készülékekkel, részben saját összeálli-
tásuakkal. Specialitása a motortekercselés. Nagy 
szakértelmet és tudást igénylő munka ez, amelyet 
természetesen szintén a legtökéletesebben végez. 

Kemény Gyula 
cipészmester Feketesas-ucca 1. Gonddal készített 
és festett cipőkellékeit állította kí. Divatlap szerint 
is késziti a legszebb cipőket. 

Vitéz Kovács Béla 
fényképész, uj Csongrádi-bérpalota. Az egyetlen 
fényképész, aki résztvesz a kiállításon. Az ujabb 
generációból való, de már jó hírnevet szerzett 
magának s különösen gyermekfelvételekben produ-
kál elsőrangú munkát. A kiállításra hozott képei 
is elsőrendűek. 

Kovács Sándor 
zongorakészitő szép és jóhangzásu pianinói a ki-
állítás egyik szenzációja és a magyar ipar dicsére-
tét zengi. A nagyterem páholyában állandóan nagy 
közönség gyönyörködik a pompás munkákban. 
Kovács Sándor elődei már 1823-ban meghonosí-
tották Szegeden az orgona- és a zongorakészitést, 
hirük-nevük nőttön nőtt és az apák nemes tradí-
cióin haladva, ma már a negyedik generáció 
folytatja azt a munkát, amit az ősök egy évszá-
zaddal ezelőtt elkezdtek. Természetesen a mai 
generáció a zongorkészitést már a külföld hires 
gyáraiban tökéletesítette, de ugy, hogy Kovács 
Sándor ma már a külföldivel egyenrangú zongo-
rákat svárt hanabnn és minőséiben. 

Knlttel Konrád 
nem azzal akar hódítani ezúttal, hogy francia 
vagy bécsi modelleket mutat be, hanem a jelen 
idők jelszavával: magyar gyártmány, sőt szegedi 
gyártmány. Minden darab, amit kiállít, itt ké-
szült, saját tervei szerint Meg vagyunk róla győ-
ződve, hogy ha Knittel francia gyártmányúnak 
hirdetné kalapjait, azt is elhinné mindenki, mivel 
ugy izlés, mint kivitel és anyag tekintetében bátran 
lehetne ezeket a szegcdi kalapokat modelleknek 
nevezni, amint hogy egészen bizonyos, hogy an-
nak is tekintik ezeket a női kalapszakmában. 
Nem reklámot akarunk ennek a szegedi iparosnak 
e sorokkal csinálni, hanem csak örömünket fe-
jezzük ki afölött, hogy ilyen is van Szegeden. 

»A jó bornak nem kell cégér«, tartja a régi 
közmondás. Ez jut eszünkbe akkor, amikor 

Krier Rudolf 
Feketesas-ucca 21. szám alatti egyenruha- és uri-
szabó cégről akarunk megemlékezni. A cég 1884-
ben alakult, azóta keresztülment a konjunktúrán 
és dekonjunktúrán és a lehetetlen gazdasági hely-
zettel vívott harcból győztesen került ki. Üzlete 
mindig jobban-jobban felvirágzott és ma már ott 
tart, hogy az egész Csonkamagyarországon ismerik 
munkáját és általános megelégedésre szállit az or-, 
szág minden részébe. Az összes katonai, csendőr-
ségi és rendőrségi fegyvernemeknek, úgyszintén 
vasutasoknak minden egyenruhát viselő testü-
letnek és alakulatnak készit egyenruhát és szállít-
ja a teljes felszerelést. Különösen meg kell emlí-
teni, hogy minden egyenruhához tartozó sapkát, 
valamint a főiskolai bajtársi szövetségek és kö-
zépiskolai tanulók rSszére sapkákat saját maga 
állítja elő és ezek tartósságuk és jő formájuk 
miatt közkedveltséget értek el. Az egyenruhasza-
bóság mellett azután a legelsőrangu uriszabósága 
van Kriernek, akinél a legfinomabb kiállítású cl-
vilruhák készülnek a legjobb bel- és külföldi 
anyagból. A kíállitáson nem jutott érvényre tel-
jes mértékben raktárának anyaga, miután igen ke-
vés helyet kapott. De hiszen azzal kezdtük be-
számolónkat, hogy >a jó bornak nem kell cégér«í 

"i 
Kulal József 

szobrász, /rviz-ucca 21. Még sehol sem látott 
tárgyakat állított ki, melyekkel propagandát akar 
csinálni a kereskedők között Két mümasszából 
készült prób/ibabát mutat be, melyekkel ki akarja 
szorítani a forgalomban lévő külföldi kirakatbabá-
kat. Eddig még csak kísérleteztek vele Magyar-
országon, de kevés sikerrel s csak Budapesten van 
néhány helyen. Kétségtelen, hogy megkedvelik a 
kereskedők. Kulal készítette a fogadalmi templom 
két főhomlokzati oldalkapujának fafaragványait 

jCac&er József , 
egész garmadát a szebbnél-szebb bőrkészítmények-
nek hozta el a szegedi ipari vásárra, ahol azok 
bizonyosan méltó fogadtatásra találnak a közönség 
és főleg hölgyközönség részéről. Feltűnést különö-
sen retiküljeí keltenek és pedig jelesül azok, ame-
lyeket szegedi képek díszítenek színes bőrfestés-
ben, valamint a domborított bőrből valók. Sikkes 
pénztárcák, a'egáns kofferek és toillettnecessairek, 
praktikus kalapdobozok és az utazás nélkülözhe-
tetlen más kellékei egészítik ki a Lacher-cég Íz-
léses kollekcióját. 

Clndner Mór 
csokoládé- és cukorkagyáros, Dugonics-tér 12^ gon-
doskodott arról, hogy édességben legyen része 
a vásárt látogató gyerekeknek. Két üvegszekrény-
ben bemutatja a csokoládé- és cukorkakészitő 
ipar legújabb produktumait. Olcsó áron jót adni. 
Ez az üzleti elv lebeg szeme előtt, miért is nagy 
keresletnek örvend. Mindenki meggyőződhet róla, 
ha finom áruját megízleli. 

Mac&nik Gyula 
kárpitos és díszítő, Tisza Lajos-körut 93., Gizella-
tér sarok. Aki bőrbutor vagy szalongarniturát akar 
venni, az Maehnik üzletét nem kerüli el, mert min-
denki tudja róla, hogy ebben ő kiváló szakértő, 
amit külföldön is elismertek s munkáját már több 
kiállításon kitüntették. Emeli még kiállítási anya-
gának értékét saját rendszerű fotelágya és modern 
kandalló-fotelje beállítható támlával, mit ezideig 
méű senkisem készített Szegeden. 


