
Eső és napernyők Pollák Testvéreknél 
mindezeket, melyek összetétele eddig ismeret. 
Irfi volt és megelőz minden eddigi vééért, még 
• budapesti nemzetközi véaárt is. öriást előnye, 
hogy vizhatlen, ami különösen iskola «a strand* 
táskák készítésére teszi alkalmassá. Tökéletaasn 
pötaljs a bórt és jévaf olcsóbb fs. Ssagedso M> 
záróltg Borbély használja ezt az anyagot 
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CseszKÓ M á i é 

• fctaMStvéaérMlyi híres agysglpsr legtökélete-
sebb mintáit hozta magával a budapesti ta-
vasai vásárról a fzegeden már i«en 
jól é$ előnyben ismert mester. Budapesten igen 
nagy «al| nemcsak az erkölcsi, dc sz anyagi 
siker Ja, mert • külföldiek valósággal elkapkod-
t a MasleAeft ég megostromolták megrendeléseik-
kel. KftÜnóeen SZ oLasjok és franciák, szerették 
meg a szép vásárhelyi csecsebecséket, amelyek 
forma és színezés tekintetében mir verik • Uras 
külföldi íeyencrkct ás eaavepekat A tegnapi meg. 
nyitás alkalmával |s kellemes feltűnést MUtt «zép 
tárgyaival s már m*»Jyitvini»It a M t k ás só-
nak dr. Aig&er Wro'y főispán és dr. Pálfy Jóssef 
oolfénoetterbelyettes la kifsl« 

Csets MlOály 

mü szövő egy modernül felszerelt, Azembeo tfvö 
káli uövőszéken bemutatja a közismerten finom 
dupledemasst szövést, ami külön éréahamlgr a 
vásárnak. A* érdeklődők nagy tömegben állták 
körűi Szeged egyik legrégibb Ipartelepének helyét, 
s bizonyára • legnagyobb sikereket 'fogja eíkény. 
vatai mearandeiésskMa, nemcsak, mivel (tata len-
vásson 4 dupi«(lamaa|t gyártmányai 10Q szás*-
Iákos magyar árok, hanem mivel, mint magerő, 
födtünk árai versenyképesek. Rendkívül figyelem-
ra a41td as a körülmény, hogv a közönség ma 
már lehetőleg cuí magyar irat vásárol. Asért 
különösen feThivjuk efayelmet Csetsxá| gyárt-
mányaira. 

saahbailjuebb iparművészeti tárggyal szerepel 
mát Küiflnöaan ssépak bőrdíszműnkéi. • ím 
*a domborított irémsppái, fénykép, ás bélyegalbu-
mai, eredeti ssivslaku aafc«remgyüjtőkóoyvek, 
könyvlelek, pébstáreék é« hasonlók mind bőr. 
Ml. da minden darab frappáns áa eredeti kivi. 
télben. Nagy siker* ás fcefoiőeége tarthatnak 
Ifányt a művésznő etmerrajaai, amelyekkel efiss 
garnlturák késtülaek egységee atttebea. Különös 
kelendőségek van a k* fetten Mrpáraáknak, ama. 
lyek nemcsak elegánaek, de a haasnálatben keik. 

debreceni oif 
ményeft végre ! 
mán válnak leaj< 
áa J r vsldsái 
tingvált ízlést 

,Cmobor" 

mé«estátt}ár is mimekisfit-
rg*dT> la megismerhetjük. Gyért, 
á" bos'e melyeknek kiáltása 

{frappfrorta a sajtébemut»tó disz. 
Jzfn^gét l«. A »Cseber. eég Deb-

recen legrégibb és orszáeaM* löt ismert oége. 

Fekete Sándor 

Jégszekrényei évek óta otthonosak nemcsak Sse-
c«den, de a vidék MsUertisafoao ia. Praktikua 
berendesésúk. mely e jé* tartósságát biztosítja, ia 
ij'ésw kiállításuk úgyszólván ldemeU egyéb gyárt, 
mányek közül. A Kosául Ujos-sugimT lg. alatti 
ipartelep ezenkívül egy potapis fürdőszobát ma-
tat be e kiállításon, amelybea keslva a gyö-
nyörű fehér email ön'öUvaskidtól mindent mag 
találunk, ami egy modern fürdőszoba kelléke. 

Ftscöer K é z i m u n h a ő d * 

régi jő híréhez méltóan szerepet e vásáron, sót 
azt is mondhatnánk, kegy koronája annak. Az 
ecnelsti erkélyt végig « Fischer Kézimunkaház kéz. 
zel varrott és csomózott valódi perzsa miatiju 
szőnyegei, gyapjú és selyem kelim szárny r-jggó. 
nyei és csipkesztórjai díszítik. A földszinti kiálli. 
Usj fülkében a szebbnél.sisbb kézimunkák vi-
rágós kerthez hasonló színpompás tömege győ. 
nyörködteti nemcsak a szakértő, de a laikus sst-
mét is. Valódi Brüge csipkék éa Verdnre zsánerű 
trónfeutelja feltűnést keltő jó ízlést árulnak el 
tompa színösszeállításukkal. Sikerült ötlet e fülke 
tetején elhelyezett magyar menyecske, aki a tu-
lipános iádéból nemzeti nvotivumu kézimunkákat 
swdeget elő. 

Jégszekrények StSA 
meUetneflolcaoblun besaerezhetök. F e k c / o \<U*-
<fmr Koaaulh lajoa siwéry' 18- — Telefoa 30-72 

Herzog Samu 

asztalosmester, aki hossza iveken ét agyszólván 
kisérólsf külföldre szállította gyártmányait és apa. 
dalizitta a polgári oestály bútorainak tökélete-
sítését, aaoet egy olyan kombinált modern oriss -
bét küldött Felsőtisaapart 19- szám alatti Ipar 
telepéről a kiállításra, amellyel egyenértékűt leg-
feljebb nagyon előkelő külföldi szaklapokban Ut-
tank. A > vidéki* kifejezés itt aem közhely, mert 
ez a gamitora valóban njszarü és mégis szolid, 
nyo«odt is elegáa*. Nemceak a leikns közönség, 
de a szaleembeeak |s elismerik, hogy Harczog ba-
torsi ár tekintetében vetekspenek a naav bútor-
gyárak Msdtméflvefvet, Wvftal tekintetben pe-
dif felülmúlják szakét 

Herczof kiállítási fülkéjének efektosát igen elő-

" a 
PJROSKA-SZALON 

srbbniLszebb kézihfauéstt csipkefüggönyei is te. 
ritM, amelyek, Iránt a bútoroktól mgetlenil is 

kárpitos, dbs lő és tapétázó mesterek, Kölcsey, 
ocoa esek aéhánv hete önálló Iparosok, gyö-
nyör® rohemlerjrfket és foteljeiket matatják ba. 
ízléses, taép munkák, minletjképei versenyképe. 
eek. Mim iwwetienek ők a -rkm**^, mint )ó-
navü szegedi cégek régi elkelni ásottal tettek tanú-
bizonyságot sKkképsettségükrőr. A közönség elis. 
mérése nftnd** MsanQtf véaártáa alakjában jut 
mejd kifejezésre 

»• < x 

' KBvér Colos 

p, (Horthy Mlklós.11. 18.) meniéaaze őt 
pár dpöt áUitott M, köztük iQ. Horváth Miklós 
részire kiszült dpőket, de esek valemeonyien mes. 
teri alkotásai a dpisrtpernek. Mind készet var. 
rott, mértiksaerinti tökéletes munka. Kövér csak 
néhány ive dolgozik Szegeden, de munkájával már 
ssép vevőkörre tett csert. 

Kimíayer Ferenc 

budapesti inamévéss ssép dísztárgyait, házttrtfcl 
ee jétékkftlönlegestóri, dkkelt állította W. Mind-
megannyi gyönyörű magyar motívuma munka. 
Hagy türshnet Igénylő filigrán munkál egyenesen 
bámulatba ejtenek a esek emelik a gazdag vásá* 
értékét. MQbely* X, RákosfatVe, Zoltán ucca 4% 

Kovács B é l a festőmttvéSM 

eredeti festményeivel diaziti a .»torasztaIose>k ki. 
ill|tófölki|t A festőnek a ndélett épek U erőe-
aéflei, nemkülönben a virágok, amelyek >s ntr meg-
szólalásig szépek. Kiüli tett még Kováea agy Igen 
ssép, magatamste művészien hímzett uzulteri-
töt is, de Árva.uce» «. azám alatti műtermében még 
aok értékaa müve vár vavöra, rendkívül mérsé-
kelt érakon. 

K n U i e l K o n r á d 

ekfiána tavaszi ds nyári kjeádóinak ép oly nagy 
itt a sjkere, akar Kárász.ucdki üzletében. Ennek 
a nagy sikernek nem ia lehet mis titka, mint az, 
bogy Knitteí kaíapjai mindig e legújabb modellek 
sserint készülnek, elegánsak éa mégis meglepően 
olcsók. 

Cacöer böröndös 

kiilhtava ern^k a nagyon rég' -zegedi eégnek a 
viszonyokhoz és igényekhez va'ó alkalmazkodá-
sit tpasoljt. Pompás retiküljei, ameljek kezött 
a fehérek domlná'niW, beszétcs bizonyítékai an-

nofy mily n'gy szerepe vau a börszaVmá-
bar •% ulé'n-.-k és szolid üzleti mentalitásnak. 
Nem 'etszetös tömegáru az, amit itt látunk, 
bam.pi eg>- h azaértő kollekciója, amely ős ze 
tudja egyes etni ; mai kifinomult jgényeket az 
ugyancsak m?i nHx'z pénzviszonyokkal. 
pénzért a legjobbat adni! — ez a cél és )e!«r6 
nyilatkozik meg mini3n dvabon. Az ízlése* 
rőndők, útitáskák és e*véb utazási kellékek 'gv 
élénk n^aralisl ê  utrslsí azezon eíőhlrnókei és 
propagálói. • 

Céb Mózes 

Atti'a ucca 5, feisőjégtartályos jégszekrényeit hozta 
ki a vásárr*. Majd minden kiál lásra eljött és 
ajkért is aratott speciális rendsieré^tí. Számos 
háztsrtásban van már bevezetve éa mindenütt jól 
bevált. Előnye a rendszernek, hogy a hideg le-
lete tórakuik é» igy a eaakréoyben elbeiyesett ele-

ieket, italokat állandóan btdafan tartja. 
Tények gyönyörű szép kivitelűek és ~ 
olcsók. Minden MaonnysT less most 
lése. 

Idegen tartja A jégnak! 
ritalűek és smi tő. I M 
less most Is aok rende. 

Céderer ée Tószegi 

kályhás cég kiállítóit töltdrandszcrü csm, . 
nemcsak művészi kivüelrof tes/n k tanubisonyai 
001, de gazdaságos voltukrdf Is, mert eaakb^ s 
hazai szmük is kitűnően is maradéktalanaf ipen 
el ie egyenletes hőmérsékletet árasztva, havié «b 
tőanyagot fogyasz'anik. A kályhák nemcsak i m 
aaden a legjobb hírűek, hanem országsáért* ál 
gyakran I m i k fel megrrnleléaeikW "Hdétí vfetv 
sokból is a céget, amely szerződéses a^mtója i 
budapesti kályhás n w t « r ^ k ; Líderer «a Tószeg mestereknek. Liderer ia 
kályháinak ára readUvftf előnyös ie 
agyssólván a íegfon'os** kelléke a beQeoas e%. 
kannak. 

A Szegedi Légszeszgyár 
ásottal első isban vasa részt az ipart 
amiért caak otenorée illett mag. mert 
emelte a vásár nivóját is kamoiyeáfltt. 
mos fülkéjében minden megtekinthető, aminek a 
háztartásban bármi köss Is van a villamos áranv 
hoz. gltek feltűnést keltett aniversébe konyha 
motorja, amely a legkülönfélébb háztartást «£ 
péket bozza működésbe, mint amilyen a cafat* 
kivitelű kávéőrlő, huadaréló, mik- és füzard* 
rálő, stb., amelyek mfad a Magyar Sáemana* 
Scbuekert Müvek gyártmányáé. Temt&aaftaaoa nem 
hiányoztak a kiállításról a kitűnően bevált villany, 
vasalók, ventilátorok, porszívók * hefüők, v» 
1 amint a különféle villamoeedények ia melegítők 

A mai kor praktikáé aefaonya igen jól tedK 
begy a gáztűshelyen való főzés időben és pias. 
ben jelent negy takarékosságot, ha a tűzhely tadw 
mkai előnyeit okos kezeléssel kihasználja a gazdi 
asszony. A láng szfae, termája, az edény elhelye. 
sése, sz edény kivitele ezek a praktikusságok^ 
amelyekkel nagymérvű megtakaritáeokat érhe-
tünk eí, Mst demorsfrá^a most főként a atz. 

-ár oktatója a kiállításon állandóan naovssAnd 

A Légszeszgyár gáxioeoyhija valóságos 
álom. Itt Is magyar gyártmányok dominálnak 
pedig Globu».tűzhely«k és Clobus-vii 
Ezekre a készülékekre egyáltalán nem 
ba «zt mondjuk, hogy vetekszenek a külföldi 
minyokkaí, mert jobbak szokni!. Külső csfa M 
praktikám dolgában azt lehet mondsad a laa* 
tökéletesebbek. _ , 

Igen asemléHető módon matatja be a (Izgyác; 
a konyhavflágttást is éa pedig abból a szempoeU 
hói, bogy a fény a tűzhelyre essen és a szekáesrrf 
láass, bogy nem futa kí a teL vacr n*n < H el 
sűl* vaav rétes. 

A szakácsnők és Imnyhaszemélyzet sserepét erre 
az ünnepi alkalomra az IpartestüiOt íeányfcőréJ 
nek tagjai vették át és bizony bajos lenne eldö&i 
tenl, hogy a szerda esti sajtóbem otaítón Wnet 
vott nagyobb sikere: a gimkonyhának, vmff *í 
konyhaszemélyzetnek. 

Márki Cafos 
paprikatermelő és kikészítő saját termésű is 9» 
lésű paprikáit állította ki díszes kis csomagokban. 
Márki Lajos családfáját több, mint 100 évre tud>a 
visszavezetni, valamennyien paprikatermdéseailtfr 
Iglkoztak éa ő is elsőrangú szakember. 

Márton Ilona 
kézlmunkakereskedfi kiállítása valóban méltó le-
tűnést keltett igen gazdag anyagával, meTyuek fcfr 
'S?bb disse a magyar tüJlrátét. Minden réssecaké-
je ipizi mestermunka és a finom női kézjmank* 
remeke, r slete Gizella-tér 4 sa afatt var. 

N É Z Z E M E O 

hangszereli 
m o d e r n h a n g s z e r é s r a k e l t k l * 
é i u t á s á t a s I p a r i v é a á r o a j 

fl »Vőfélyliez«" 
Kelea«yesifoaokat W flUértől U O P Ifl 
kelsnaye-észnakat M flllértől 1 . » 0 P-ifl 
ngVelméket 1 . 9 0 P-fől 

harisnyákat f O fillértől 
dlvatsokntkat 4 0 fillértől 
ssebkeaé^ket N fllüctél 

AaoaklvQI flnott francia csipkéket, nsasoekst. 
deaneoAkeUeketsUtóiMírafat aeaxaeokeda. . ̂  


