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Fefszés és Arzént 
sportcikkészitők, Rákóczi-tér. Még csak ezidén tiyj-
tották meg üzemüket, de már is szcp eredményt 
tudnak felmutatni. A vásáron futball és füleslabda, 
cipőit, hátizsákjait és egyéb sportcikkeit állította 
ki Ízléses elrendezésben. 

Fenyő Jenő és Fia 
gyönyörű ínterziás diófa.ebédlője csak látványos-
sága a kiállításnak, mert el van adva Budapestre. 
Mégis azt hisszük, hogy Lőw Lipót u. 4. szám 
alatti műhelynek egy csomó uj vevőt szerez a ki-
állítás a közönség ama rétegéből, amely szereti a 
művészi szép bútort. 

Fisc&er Izsó kézimunkaüzlet 
ugylátszik a cégalapító elhunyta után is meg-
tartja nívóját és irányát. Ma is disze a kiállítás-
nak az a tüllhimzésü valódi csipke-asztalterítő se. 
lyemrojttal, amely a Fenyő-féle fülke ebédlő 
asztalát takarja. Hasonlóan bámulatraméltóak a 
selyemkelinterítők, csipkék, gobelinek és egyéb 
szebbnél-szebb kézimunkák, amelyek Báló asztalos 
fülkéjét is díszítik! Ugylátszik Fischer Izsó tanít-
ványa és munkatársa Adám Jenő teljesen az el-
hunyt szellemében, ugyanazzal a kifinomult ízlés-
sel és megnyugtató szolidsággal vezeti tovább ezt 
a régi márkás üzletet. 

Gábor szőnyegszövőfelep 
kiállítása az, ami nélkül a szegedi ipari vásár el 
r-em képzelhető. Nemcsak kiegészítője, de vall-
juk be, nagy mértékben emeli annak nívóját; 
Régóta figyeljük már ennek a speciálisan szegedi 
ipartelepnek a fejlődését, amely éppen a napok-
ban ment át egy ujabb fejlődési perióduson, 
amennyiben átköltözött a Kormányos-ucca 1. sz. 
alá. Ezt a változást egyrészt az a körülmény in-
dokolta, hogy Gáboréknak már nincsen szükségük 
a nagy portálés drága belvárosi helyiségre, m i ubn 
mindenki ismeri őket. másrészt, mert idebenn nem 
állt módjukban a telepet fejleszteni, ami pedig 
elkerülhetetlen. Fennállása óta annyi szép és szebb 
valóban művészi kivitelű pe"zsa_ és szmirnaszönyeg 
került ki műhelyükből, hogy azt hittük, ujat mar 
nem ís produkálhatnak. Tévedtünk és pedig igen 
kellemesen tévedtünk A jelenlegi kiállításon "ismét 
esak bámulatba ejtették a közönséget. Magán a 
szőnvegszővés terbnikáján már régen tul van-
nak Gáborék és alig akad olvan szakértő, aki kü-
lönbséget tudna tenni a valódi és a Gábor-féle 
perzsák és szmirnák szövése között, ma már azon-
ban az anyagfeldolgozás és színezés minden titkát 
is ismerik és amit produkálnak, azt csak azzal a 
kifejezéssel lehet megjelölni: tökéletes. A közön-
ség és pedig nemcsak a szegedi, de a főváiosi is, 
ugy látszik szintén ezen a nézeten van, mert ma 
már a Gábor.féle szőnyegek mellett alig jön figye-
lembe más szőnyeg. 

T. Géczl Piroska 
Széchenyi-tér 9„ saját készitü kalapjaival és sap-
káival vesz részt a vásáron, melyek divatos szí-
neivel és formáival, ízléses összeállítással keltettek 
feltűnést. Elismerésre érdemes munkát végzett. 

Góntér Gábor Fia 
Asztalosmester, BánomkerLsor 1. Atyját mindenki, 
mint leghíresebb asztalosmesterek egyikét ismerte-

érig dolgozott vevőinek teljes megelégedésére. 
Minden darabját kizárólag saját tervei szerint ké-
szíti. Ilyeneket állított ki a vásáron, melyek az 
asztalosipar remekei. Kiállította azonkívül legújabb 
gyönyörű olasz barokstilü tervei is. Az üzemet 
most már fiai vezclik, akik atyjuktól tanult művé-
szettel végzik feladatukat. 

Jani András 
villanyossági és rádiószaküzlete, Széchenyi-tér g., 
ielen kiállítási anyagával ismét bebizonyította, hogy 
ebben a szakmában Szegeden a legjelesebbek közé 
tartozik. Legszebb készülékeit, melyek nagyobb-
részt saját összeállitásuak, mutatja be. Már az ed-
digi vásárokon is bebizonyította kvalitásait, de ezen 
a vásáron is dokumentálja, hogy mindig tökéle-
tesebb munkát igyekszik produkálni: Az elhang-
zott üdvözlő Beszédeket saját összeállítású mega., 
ionokon közvetíti minden terembe, azonkívül a 
korzóra. A kiállítás tartama alatt pedig állandóan 
zenével szórakoztatja a korzó sétáló közönségét, 
ami még Szegeden nem volt. 

Cac&er böröndös 
szebbnél-szebb relikülökkel, pénztárcákkal, pompás 
necesszairekkel és utikészletekkel, aktatáskákkal 
és művészi kivitelű festett és domborított bördisz-
tárgyakkal vesz részt a kiállításon. A rendelkezésre 

álló kis kiállítási helyet állandó ostrom alatt tartja 
a közönség, amely nemcsak nézőkből, de vevőkből 
is áll. A nagy kereslet, illetőleg vételkedv az olcsó 
árakban leli magyarázatát, ami viszont annak kö-
vetkezménye, hogy ez a legrégibb márkás szegedi 
cég üzletáthelyezés előtt áll és raktáron levő áruit 
lényegesen redukált árban hozza forgalomba. 'Ezt 
az alkalmat különösen a nyaralásra készülők hasz-
nálják ki. 

Cakó Antal 
kádármester, Boldogasszony-sugárut 3. Szakmájá-
nak egyetlen képviselője a vásáron. Becsületes, 
jó munkát produkált. Külőnféle ürtartalmu hordót, 
vedret, kádat és szüretelési felszerelést állított 
ki. Szép munkája általános tetszést aratott 

Léderer és Tószegi 
kályhásmesterek is kiállították ismét tetszetős cse 
rép.kályháikat, amelyek üde és minden lakáshoz 
illő kellemes színeikkel igen jól hatnak. A legmeg. 
lepőbb újdonsága a cégnek a transportábilis koksz-
kályha, amelynek igen nagy előnye, hogy gyorsan 
átmelegszik és jól tartja a meleget. 

Macf>nlk Gyula 
kárpitosmester, ki 13 éves külföldi tapasztalatait 
érvényesiti munkájával, különösen a bőrbutor ké-
szítésében ért el nagy tökélyt. Kiállításon saját 
készítésű XV. Lajos korabeli garnitúrájával vesz 
részt. Altalános tetszést aratott., 

Márton Ilona 
kézimunkaűzlete, Gizella.tér 4., szegedi vásáron 
még be nem mutatott eredeti magyar motivumu, 
nyitrai tüllrátétes buzsáki és erdélyi varottas kézi-
munkákkal vesz részt. Felhívjuk még a látogatók 
figyelmét izléses, saját készítésű függönyeire. 

Nagy József 
asztalosmester, Tisza Lajos-kőrut 21. Egy csoda-
szép mahagóni hálőszobaberendezést mutat be, 
mely egyik legszebb dísze a vásárnak. Saját ter-
vei szerint készítette, minden tekintetben preciz 
jnunka. Kétséget nem szenved, hogy nagy érdek-
lődés fog mutatkozni iránta. Nagy József régi 
iparoscsalád sarja, ki épületasztalos és lakberen-
dezési munkáival minden alkalommal vevői teljes 
megelégedését érdemelte ki. 

Paulusz Jenő 
keztyűs, Kelemen.ucca 7. Már nem ismeretlen a 
neve a kiállításokon. Tisztában van a propaganda 
jelentőségével, melynek minden eszközét — ki-
állítás, vásár, hirdetés — felhasználja áruja ér-
tékesítése érdekében. Igyekezete nem hiába való, 
költségei megtérülnek. Ezalkalommal is saját készí-
tésű sport, uccai, báli, stb. keztyüt állított ki. 
Természetesen most is legnagyobb elismerésben 
volt része. Bizonyára meg fog nyilvánulni ez a 
közönség részéről is, még pedig megrendelések 
alakjában. E kiállításon, vesz részt először füző-
különlegességeivel. 

Pleskó Béla iaszobrász 
nem annyira az ipart, mint inkább a művészetet 
képviseli a kiállításon. Kétméteres keresztrefeszi, 
tett Krisztusa a fogadalmi templomnak is disze 
lenne. A fekete alapú keresztről márványszerüen 
emelkedik a hársfából faragott Krisztus, amely-
nek kivitele nemcsak hatásos, de tökéletes is. 

Keled Mór és Fiai rt. 
céget az ékszerészek közé skatulyázza ugyan az 
ipartestület, de ugyanolyan joggal, vagy talán még 
többel nevezhetjük mükereskedésnek azt a Ke-
lemen.uccai üzletet, amelynél különb Budapes-
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