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o A |ípés«mérnók műszaki vállalata Impoz-ns pa. 
vütant rögtönzött az Ipartestület udvarán, amely-
ben ízlésesen sorakozik, helyesebben tornyosai « 
sok műszaki cikk. aminek szinte ae sieq, te s:á-
rja. Eme kis pivillon kiállításában ápp ugy meg. 
n vitatkozik « törhetetlen ambíció éa hozzáértő, 
Kint a sokoldalú vállalat vezetésében, amely a 
legnehezebb viszonyok között ls Déknagyarország 
legjdentékenyebb és a fővárosi legnagyobbakkal 
egyornangu mú-zaki vállalatává küzdötte fel ma* 
iát éa ma is 20 alkalmazottat foglalkoztat 

A Markovié* (ág képviseli a világhírű Botcb-
gyár vütgitási és gyujtó-mágnes berendezéseit ás 
r»avi]íonjíb.in Ületen csoportosította a cég töké-
it tas műszaki rajzait. Jelentékeny helyet foglal al 
« S K. F. svéd golyóscsapágy .gyár, amelynek g á;"t-
raányai a cséplőszekrénytól kezdve bármily gép 
caapágyá.iak mejfeklnnk és mintán est a gyárat, 
éppsnogy, mint az előbbit kizárólagossággal éa 
raktárral képviseli, tehát abban e helyzetben van. 
hogr vevőinak nyomban ki ia szolgáltathatja • 
Uváat dolgodat. 

Sok bámulója akad a pavilonban függő óriási-
ra falfujt teberautogumitömlőnek. As »!NDIA« 
autógumi gyár terméke ej, amelynek jóságát nem-
csak >\z garantálja, a világ legnagyobb autogami-
gyára, hanem jelen esetben az, hogy a tömlő 
negyvenszeresre n a felfújva és est b elbírja. 
Találunk természetesen a kis pavillonban minden 
egyéb szakmába vágó műszaki cikket: dugattyú-
kat, duga'tyjjgyürüket akkumulatorokat és min-
den autófajU. felszerelési tárgyait Mivel a pa-
villon két oldalán as angol BSA és a belga FN 
motorkerékpárokat állították ki - miután ezeket 
ia képviselik — nem kaphatóit Markovics mér-
nők a izük területre korlátozott kiállításon annyi 
helyet, hogy minden általa képviselt cikket ki-
állíthasson, mint anülven'többek kőzött a mező-
gazdasági és ipari célokra szükséges petróleum, 
benzin, minden fejts olajáru, amiknek pedig nagy-
bsai szállítója. 

Vevőkőzönségével szemben való előzékenységét 
egyébként aszal dok urnánál ja Jagkézzeifoghatób-
M n a cég, bogy Ogynökgárdájának okL gépészmér-
nökeit áliitja a vásár tartama alatt az érdeklődők 
rendelkezésére, akik egyébként a Tisza La jogkör. 

- ot U. ss. alatti raktárban is állandóan díjtalanul 
adnak felvilágosítást mindenféle műszaki kérdé-
''fikbOL •• 

Végül meg kell állapítani, bogy Jó ötlet volt a 
külföldön is nagy népszerűségnek örvendő STAN-
DARD-gyár g lámpásos Superrex rádióját a pa-
villonban elhelyezni, mert es kellemesen szórakoz-
tatja a vásár közönségét 

A Meister s z a p p a n g y á r 

• tisztaság ás higicnla szolgálatában foglal helyet 
az emeleti fronton. A Mejster.eég szappanai volta-
képpen nem szorulnak aa bamatatásra, se pro-
pagandára, mert alig él ember, da főleg asszony 
a városban, aki a pirosjcék csomagolású Meister 
terpentin.»zappanokat ne ismerné. Selyem harit-

' nyst, gyapjuhohnlt, asarvasbőr.kestyflt gyermek-
ruhát vagy ágyneműt ás konyha, vágy munkaru. 
hit •jyiráut kitűnően wosutk Meister-
naí, amely « ruhát nem rongálja, Jóf habzik éa 
m«Ilé semmiféle mosószerre n{nca szükség. Ugyan-
csak jól ismert éa bevált • Mtfster-féle 10 dekás 
kásiszappan, amely Hméli a bőrt, kellemes dus 
habja van és jól viszi la a munka nyomait 

Különlegesség? a gyárnak • PUCC tisstftópor. 
Takarításhoz, aikáláshos, mosogatáshoz nélkülöz, 
hetetlen a PUCC, «m«fy tisztit és fényesit min-
denféle főzőedényt, avőeszkőzt, fa, fém, zománc, 
porcé!Un, üveg és más anyagból készült tárgya-
kat, leveszi a rozsdát, kormot, oíaj. és zsirfolto-
k%< "A PUCC 40 filléres kisebb és 90 filléres 
nagyobb ssórődobozokban kerül forgalomba és 
Igen gazdaságos a használatban. 

A Meister.fülkét állandóan sok érdeklődő tartja 
megszállva, annál is inkább, mer* komoly *dek. 
lődőket mintasaappandarabokkaí ajándékozza meg 
a cég szegedi képviselője. 

P a p p Béla 
dpészmester kiállításáról, mint érdekességről aka-
runk megemlékezni hogv nemcsak legszebb cipóit 
áHitotla ki, hanem kiillitása agy kis cipőüzlet 
mindenki éppen ugy vásárolhat cipőt, próbálhat 
rendelhet mittt az üzletben. 

Paulusz Jenő 
kiállítási fülkéjét természetesen keztyük dominál-
ják. Az egyszerű halandó csak Itt látja, bogy 
milyen tobzódó a yudjvat A legelegánsabb 
női divatkeztyütől » legerjőebb autókeztyűig min. 
den készül a Kelemen ucca X szám alatti műhely-
ben » íegtökc-eictebb kivjtelben és ami a fő, igen 
mértékeit árakon. A eág különlegességei közé tar. 

tornak még az orvosi rendelésre is készülő fű-
zők, amelyek * legtökéletesebbek és legkedvel-
tebbek. 

Prager Sándor 
budapesti vegyészeti gyárost a szegedi vásárok 
jó hire hozta Szegedre, mely mir országszerte 
el van terjedve. Jóval több fővárosi és vidéki 
iparos jött el erre, mint.az első három vásárra. 
Prager legnépszerűbb készítményeivel vesz részt 
e vásáron, »C 1 o u« név alatt forgalomban lévő 
levegófertőtlenitő- és tisztítószer az eddig ismert 
szereket hatás, higiénia szemen jából sokszoro-
san felülmúlja, amit Auie?z';y professzor szak-
véleményével is blzcnvitott Sok helyen használják 
már, mint például a budapesti földalatti villamos-
állomásokon, honvédelmi minisztérium, stb- Bízo-
nyána a szegedi közönség is megkedveli. Ugyan-
csak kitűnő ké&sitménv a »Tinea« molyölő, mely 
abszolút biztonsággal ölt meg a molyokat, petéiket 
ét lárváikat Gyár: V., Honvéd-ucca S 

Sok ember, különösen kit foglalkozása járká-
lást* kényszerit, szenved lábfájásban. Sokan is 
kísérletesnek már enn-k gyógyításával, számos jó 
ellen'ser is van már forgalomban, dc olyan hatá-
sos szert milyet a VITANUS RT előállít, még nem 
gyártottak, »Marathon« l á b s ó n'v alatt van 
forgalomban. Mindazok, kik már hasznát iák. csak 
hálás elismeréssel adóztak ezért a szerért, mert 
rövid használat ulún megszüniet minden lábégő 
fájdalomérsést,'bőrkeményedést, duzzadást, ecce-
mát. Nem kétséges hogy'es a készitménv is n!p-
szerü lesz a szegedi közönség előtt- Gyár: V., Kon-
véd-ucca 88-

nelcO Mór és Fia rt. 
02 addigi gyakorlattól eltérően n'̂ m kristályokat 
ét nehéz ezüst tárgyakat állított ki, hanem a mai 
filléres időknek megfelelő olcsó apróságokat, m'n' 
fZist ceruzákat, divatgyőngyőket. Öngyújtókat pu-
derdobozokat és fésűket, amcryek azonban olcsó-
ságuk dacára is igen Ízlésesek. 

Uótö Hajlított Fabútor gyár 
főként viszonteladók részére dolgozik. Hajlí-
tott bútorai és különösen » ?s5ke és 
fotelé, ruharogasok, hintaszékek, virágállvá-
nyok és zsurasztalkák, melyekből a közön-
ség darabonként is vásárolhat, ma már teljesen 
fólóstagetsé tetzik az egykor világhírű Tonet-gyárt-
mányokat. t'jibb. n 'omagyürűk, karikák és egyéb 
tömegcikkek gváriására is berendezkedett a Mars-
téx 13. szim alatti telep és a kereskedők részé-
ről megnyilvánuló érdeklődés után itéive, rövi-
desen tiport szeinpon jából is szamba vehető té-

a n s t M M a n B S H n a a B a n a m i 

nyezővé fejlődik. A cér-nek egyfk spectaBtása nj 
ródli, amelyekből már most nagy tételeket rendel-, 
nek a fővárosi és vidéki kereskedők késő ő al száfcj 
Utásm. . 

Mcöwelsz János 
Csersv Mihálv-ucoa 4- alatti vas. és ércöntő nél-
kül el sem képzelhető az Ipari vásár. Egyik leg. 
hívebb kiállító, aki komolyan veszi ugy az Ipart' 
mint a vásárt és ezúttal ia legsikerültebb alkotásai-
val szerepel. Gyönyörű nsliefjei, dísztárgyai, vas. 
és rézöntvényei igazolják azt a jóhirnevet, ao*v 
lyet ebben a szakmában magának ItívKott 

) 

Uosner József 

adta meg • kiállítás fényét éa ragyogását amenstytí 
ben Ő szerelte fel az egyes fülkék csillárjait Aj 
saját fülkéjében pedig a szebbnétszebb csilláro-1 
kon kivül a különféle rádió éa hangszórók leg-
újabb típusait mutatta be. Igen sokan megálltak! 
fülkéje előtt és valószínű, hogy a nézők körüli 
vevők is akadnak annál Inkább, mert Rosner ej 
Tisza Lajos.körut 38. alatti üzletében lényegesen: 
leszállította a csillárok árát 

Rubin József 
patinás nevü cége az idei kiállításon Is kitett 
magáért. Nagy gyönyörködéssel nézte a bemutató 
közönsége a kiállított fotelágyait recamiéreket és 
egy különleges patentot: a Bergruh-fotelt melyek-
nek mindegyike egy.egy bizonyítéka a cég Ízlé-
sének és megbízhatóságának. Az üzlet vezetésé-
ben a régi mesterember becsületessége a mai mo-
dern iparos intelligenciájával párosulva jut kife-
jezésre. 

Sebestyén József 
okleveles mérnök kiállítási fülkéje a célszerű fa-
kásfütést demonstrálja. Egy fürdőszobát mutat be, 
amelynek kályhája nemcsak a fürdővizet melegíti, 
de csövek és radiatorok segítségévei az egész 
lakást fűti. Érdeklődésünkre elnngyarázta Sebes-
tyén mérnök á berendezés lényegét amely minden 
nagyszerűsége mellett is a legegyszerűbb. A leg-
meglepőbb azonban az, hogy egy háromszobás 
takás teljes központi fütésberendezése nem ke-
rül többe 1500 pengőnél. Mivel pedig bálmii ven 
hazai *zén vagy koksz használható • fűtéshez, 
természetes, hogy üzembetartása is a legolcsóbb. 

E. Schatz Magda fiizöszalonia 
Duaontc* ecca s. tol S. 79 T«M—Z4-j« 


