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Vasárnap délelőtt 
ünnepélyes külsőségek között megnyitották 

a szegedi ipari vásárt 
(A Dél magyar ország munkatársától.") A sze-

gedi iparosság nagysikerű vására ünnepélyes 
keretek között nyilt meg vasárnap délelőtt. 
A megnyitóra olyan hatalmas tömeg gyűlt 
egybe, hogy a rendezőségnek nagy munkába 
került a rend fentartása. A vásár megnyitá-
sára érkező Somogyi polgármestert Körmendy 
Mátyás felsőházi tag, az ipartestület elnöke 
üdvözölte. Dr. Somogyi Szilveszter hosszabb 
beszédben válaszolt az üdvözlésre és rámuta-
tott arra, hogy a szegedi iparosság bármilyen 
súlyos időket is él át, kitartásával, munka-
készségével az ország második ipari centru-
mává avatta Szegedet. 

A polgármester ezután megnyitotta a vá-
sárt, majd Körmendy Mátyás kalauzolása mel-
lett minden egyes kiállító munkáját végig-
nézte. Megállapította a polgármester, de ez 
a szakértők és a nagyközönség véleménye is, 
htitgy a második szegedi ipari vásár lényege-
sen, sokszorosan felülmúlja az első sikerét. 

A vásárt ezután megnyitották a közönség 
részére, amelynek már az első napon több, 
mint kétezer látogatója volt. A vásár sikerét 
emeli, hogy ezúttal kétszer annyi iparos állí-
tott ki, mint az első vásáron, továbbá, hogy 
a mostapin olyan szakmák is kiállítottak, 
amelyek az első vásáron még nem voltak kép-
viselve: igy az órások, ékszerészek, szűcsök, 
szabók. 

Vasárnapi számunkban megkezdtük a ki-
állítás részletes ismertetését, most tovább foly-
tatjuk az egyes kiállítók' bemutatását. 

Aspasia Caboratoriun-. 
A cégtulajdonosok: Orendi és Dudás igen helyes 
üzleti alapon társultak. Orendi vegyész, aki hosz-
RZU éveket töltött kül- és belföldi kozmetikai la-
boratóriumokban, mig Dudás a vállalat üzleti spi-
ritus-rectora. A szakértelem és agilitás összeté-
tele nem is maradt hatástalan, mert ma már nem-
csak Szegeden, de a fővárosban is szívesen hasz-
nálják az Aspasia kölni vizét, amelynek illata és 
összetétele lépést tartt a mai kifinomult igényekkel. 
Parfümje, púdere, haj- és arcfestéke, rúzsa, fog-
krémé és fogpora hasonlóképen keresettek. Kü-
legessége a cégnek a folyékony hajmosó sampon 
és a Bástya-borotvakrém, amely ma már számos 
fővárost iílatszerkereskedés keresett és kedvrlt cik-
ke. Dudás szakértelmét és helyes üzleti érzékét 
azonban legjobban jellemzi, hogy Szegeden sa-
ját modelljei szerint készíttet fodrász-edényeket és 
eszközöket, valamint a fodrász-foteleket és ezek-
kel szorítja ki az országból a külföldi gyártmányo-
kat. Az ipartestület udvarán álló ízléses sátornak 

isok nézője akad és maga Somogyi Szilveszter 
polgármester Is hosszasan szemlélte az ízlésesen 
csomagolt szépítőszereket és az iránt érdeklődött, 
hogy a folyékony sampontól csakugyan meohaja-
sodik-e újból a már kopaszodó fej. 

Benkóczy Pál 
takaréktüzhelykészitő és lakatosmester, Madách-
ucca 5. Nagy ipartelep tulajdonosa, egyike a leg-
régibb szegedi Iparosoknak. Takaréktüzhelyeimesz-
sze földön ismeretesek arról, hogy legjobban van-
nak megépítve, kevés tüzelőanyagszükséglet foly-
tán abszolút gazdaságosak. A vásáron szebbnél-
szebb típusokat mutat be. azonkívül műhelyének 
egyéb produktumait: zárakat, bútor- és ajtóvasa-
lásokat és különféle épületvasalkatrészeket. Kiállí-
tása általános tetszést aratott. 

Feltzner Béla 
asztalos és parkettázó, (Tisza Lajos-körut 23.) 
olyan parkettamunkát állított kl. amely vetekszik 
a legkényesebb interziával. íróasztal-lapnak vagy 
falburkolatnak képzelni sem lehet szebbet és ér-
kesebbet. Építészek és lakástervezők iól teszik, 
ha feljegyzik maguknak a elmet. 

Fekete Nándor 
légszesz- és vizvezetékszerelő, akiről eddig azt tud-
tuk, hogy pompás fürdőszobákat rendez be, most 
egy kályha-ujdonsággal lepi meg a kiállítás közön, 
ségét. A kályha, a néhány év óta ismert diszes ki-
vitelű amerikai rendszerű, amelynek az a kimond-
hatatlan előnye hogy használatban a leggazdasá-

gosabb és hogy Magyarországon, a budapesti Öti 
Antal gyárban készül, tehát aránytalanul olcsóbb, 
mint a külföldi gyártmányok. A kályha, amely 
örökégő és amelynek »Unió» a neve és praktikus-
ságán felül lakásdisznek is beillik. 

Gombos Árpád 
uri és női cipész, Dugonics-tér 12., (udvarban.) 
Szorgalmas jó iparos, ki különösen sportcipők ké-
szítésében produkál elsőrangú munkát. Majd min-
den sportegylet szállítója. A kiállított cipői szép-
ségeért és aondos elkészítéséért elismerésben volt 
része. 

Herczog Samu 
az előnyösen ismert szegedi asztalos, aki mint 
export-asztalos is jóhangzásu nevet vívott ki ma-
gának, ezúttal főként a praktikumot tartotta szem 
e lő t t Kiállított diófaebédlője már a jövő lakás 
és gazdasági viszonyaihoz alkalmazkodik: kicsi és 
olcsó. Ez azonban nem jelenti azt, mintha ma-
ga a munka nem lenne minőségileg a legjobb 
és kivitelében a legizlésesebb. 

Az ipari vásár egyik nevezetessége 

Hrabák Károly » 
(Kossuth Lajos-sugárut 6.) villamossági és rádió-
szaküzlet kiállítása, ahol a szebbnél-szebb saját 
készítésű csillárok és asztali lámpák kerülnek be-
mutatásra. Ez a fiatal ambiciózus iparos az első 
Szegeden, aki ezt a cikket előállítja, felesége pe-
dig a legizlésesebb lámpaernyőket tervezi és ké-
szíti. Ez a magyarázata, hogy azok a lámpák, 
amelyek semmivei sem maradnak a pestiek mögött, 
lényegesen olcsóbbak, 

Jáioll Géza kárpitos 
egyike azoknak a szegedi iparosoknak, aki, ha 
csak módját ejtheti, külföldre megy, hogy ma-
gát szakmájában továbbképezze. Ez meg is lát-
szik munkáján. Most egy olyan angol velúr gar-
nitúrával jött a vásárra, amelynek titkát Lon-
donban leste el. Kettős rugózásu fotel és nyug-
ágv ez. amelyen egymás fölött két rugósorozat 
van elhelyezve és elképzelhetetlenül kényelmes pi-
henést nyújt . Ez a garnitúra a kiállítás egyik-
szenzációja. 

Korda László 
müasrtalos, Kölcsey-ucca 5., a legtehetségesebb ipa-
rosokhoz tartozik, a kiállított kaukázusi diófából 
készült uriszobaberendezése valósággal remeke az 
asztalosíparnak. A sajtóbemutató közönsége elis-
meréssel adott kifejezést és számosan gratuláltak a 
fiatal iparosnak minden igényt kielégítő munká-
jához. Budapesti viszonylatban is megállja he-
lyét, minden tekintetben versenyképes. Remélhe-
tőleg vevője is akad majd. 

MUWoffer lakberendező 
kiállítása arra tanit meg, hogyan lehet és kell a 
lakást célszerűen és modemül berendezni, ille-
tőleg kiegészíteni. Felnyitható goblain rekamiérje 
diszére válna bármely uriszalonnak és emellett 
ágynak is használható. Pompás bútordarab a be-

mutatott alacsony és ideálisan kényelme« kan-
daló-fotel és egy hatalmas csikós velúrral átvont 
fotel tanúskodnak ennek a cégnek előkelő nivír 
járói. 

Rosenberg Béla 
órás és ékszerész, Városi bérház, a magyar St . 
vösmunka remekeit mutat ja be. Különféle éksze-
rek, gyűrű, nyaklánc, diszmüvek ízlésesen vannak 
elrendezve a szén vitrinben. 

Rosner József 
(Tisza Lajos-körut 37.) rádió* és villamos szak-
üzlete bemutatta a magyar gyártmányú Szikszofoaí 
hálózati készüléket (beépített hangszóróval), amely-
nek egyedárusitását Szegedre és környékére 6 
kapta meg. Ez az uj készülék nagyszerűen be-
válik, miután a legnagyobb teljesítmény és sze-
lektivitás mellett aránylag nagyon olcsó, kiállí-
tásánál fogva pedig dísze a legpazarabb lakásnak 
is. Ezenkívül Telefunken, Standard és Telefon-
gyár! készülékeket és hangszórókat állított ki. 

Ró lő Hajlított fabutorgydr 
(Mars-tér 13.) A háború után ideköltözött ipar-
telepek közül a legkiemelkedőbbek egyike, mely 
kitűnő készítményei révén az egész országban is-
mert. A kiállításon gyártmányainak legszebb da-
rabjait mutat ja be, hajlított széket, fotelt, szalon-
garniturát, fogast, hintaszéket, virágállványt, ke-
rek és oválasztalt, stb., mindezt miniatűr kivi-
telben is készíti. Általános tetszést aratott. 

Szöllössy Sándor 
asztalosmester, Felsőtiszapart 23., kiállított könyv-
szekrénye és Íróasztala az asztalosiparnak mester-
müve. Minden része legnagyobb gonddal és kö-
rültekintéssel készült, s ami fő, meglepően olcsó. 
A megnyitáson megjelent előkelőségek csodálkozá-
suknak adtak kifejezést annak, hogy a szegedi kö-
zönség miért szalad Budapestre vásárolni bútort , 
mikor Szegeden ily preciz munkát tudnak végein! 
s jóval olcsóbban is tudják adni. Szöllössy műhe-
lyében készülnek a fogadalmi templom részére * 
kegyúri és kanonoki padok és sok más szép 
munka. 

Szabó István 
tapétázómester^ Oroszlán-ucca 6. Szegeden az egye-
düli, aki kizárólag ezzel az iparágban specializá-
lódott. A kiállításon néhány szép mintát mutat 
be. Keresett iparos, számos helyiség tapétázási 
munkája dicséri szaktudását, többek közt • VI-
rágh-cukrászdáé. 

Temesváry Jóxset 
Oroszlán-uccai szabómester kiállított zakó-öltö-
nyei, átmeneti kabátja és csikós nadrágja ugyan-
csak annak demonstrálására szolgálnak, hogy a 
szegedi szabóipar teljesen fővárosi nivón áll és 
hogy ez a fiatal mester a f ront élén halad. Kiállí-
tott szövetei Ízlésesek és szolidak. 

Well Magda 
egészen fiatal kis hölgy ugyan, de kiállított ké-
zimunkái már is művésziek. Egy kockás szines és 
aranyhímzésű asztalteritője, nyersselyem hímzett 
függönye és klöpli csipkéi, valamint fehér alapon 
fekete hímzésű selyem asztalterítője általános fel-
tűnést keltenek. 

A Z É L E T C S O P Á I 
A modern embernek pozitív természettudományi tudásra van szQksége. Ismernie kell testét és lelkét, 

a világ fellődésének nagy folyamatát, 
a z e q é s M é g é s boldog« g törvényeit, hogy jobban és okosabban élhessen. 
„ A z é l e t c s o d á l " a modern te-mészettudomány legalább eredményeit Ismerteti. Wells 

és Hoxley munkájukban silgoru»n tudományos alapon, mégis élvezetesen tárgyalják a lét kérdéseit. 
Biológiájuk gyakorlati haszna mérhetetlen! 

A m ű K r é i z e l i 
I. Az élő test 

II. Az élet főalakja! 
III. Az evolúció 
IV. Az átöröklés tana 
V. Az élet története 

VI. Az élet színjátéka 
VII. Egészség és betegség 

VIII. Viselkedés, érzés és gondolkodás 
IX. A biológia és szociológia kapcsolata 

Pillantás a lövőbe 
Havi o Pcngflt részletekben fizetheti a 72 pengő» bolti Arat 

Szegeden kapható a Délmagyarország kiadóhivatalában 

I A Á B % Í I Á 0 folytán elismert legfinomabb 
K 3 K l < 3 v szöveteket méter áruban, vagy 
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