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Séta az ipari vásáron 
A megnyitás napján érdeklődök hatalmas 

töiriege lepte el a hetedik szegedi ipari vásárt, 
antelyen ezúttal kétszáz iparos állitotta ki leg-
remekebb produktumait. Végigsétáltunk a va-
sáron cs megállapíthattuk, hogy valamennyi 
iparág méltóképen van képviselve, minden él-
képzelhető cikk kapható a vásáron, mely a ma-
gyar kisipar fejlődésének legpompásabb doku-
mentuma. Elismeréssel nyilatkozott a kiállí-
tott ké*»itményekröl B o r n e m i s z a ke-
reskedelmi miniszter i«, aki mindegyik fülké-
nél érdeklődéssel szemlélt« a kiállított árukat. 

Arvay cukrászda 
• 

gondoskodik arról, hogy a vásár látogatói édes-
séggel legyenek ellátva. A oéget Arvay Sándor 
alapitotba, jelenleg a magyar cukrászok nesztora. 
Neve Nagymagyarországon is fogalom volt Min-
denütt kapni lehetett az ö cukrászkülönlegessé-
geit. A cég Jelenlegi tulajdonosa fia az alapitónak, 
aki a leghíresebb párisi és más nyugatcurópai 
nagyvárosok cukrászainál képeztette m9gáí to-
vább, hogy nagy szakmabeli tudásával őregbitsc 
cége nági jó hírnevét. Cukrászdája találkozó-
helye Szeged intelligens közönségének, mely jelen-
leg a Gróf Apponyl Albert-uccában van, hova több 
évtizedes helyéről, a Klauzál-térről költözött. 

Cíury Ferenc 

Is a jelenlevők közé tartozik természetesen, ő a 
magyar toronyóra-specialista, aki már csak azért 
jön ki a vásárra, mert ugy megszokta, hogy nem 
tud onnan elmaradni. De idefüzi őt a hála ls, 
mert C*t»ry a szegedi ipari vásárral párhuzamo-
san nőtt és vált ismertté. Ma már országszerte 
tudják nevét és a legtávolabbi eklczsiák is ót ke-
resik meg, ha toronyórára áhítoznak. Az a to-
ronyóra is, amit kiállított, már az első napon el-
kelt. Érsekújvárra vették meg, de ha nem csa-
lódunk, el fog kelni még egypárszor és Csury el 
lesz látva rendelésekkel a jövő vásárig. C.sak ter-
mészetes, hogy Bornemisza Géza miniszter is meg-
állt wt 6 toronyórája előtt éa elismerését fejezte 
W a szegedi torony órásnak. 

Deutsch Albert 

s leghangosabb résztvevője a vásárnak. Az ő me 
gaíonján adta le a vásárrendezőség a legkülön-
bözőbb tudnivalókat, sőt azt is, amit nem okvet-
lenül kell tudni. Ennek azonban nem a megafon 
az oka, amely hűséges pontossággal harsogja vi-
lággá a rábízott híreket és gramofonlemezeket. 
Nagy sikere van azonban Deutsch-eégnek saját 
gyártmánrn ízléses olcsó csilláraival és éjjeliszek-

rény-lámpáival, nemkülönben rádióival, amelyek 
minden méretben és kivitelben sorakoznak egy-
más mellett a csinos kiállítási fülkében. 

Oéry Ede rí. 
nomcsak a kiállítás közönségét, de a kereskedelmi 
minisztert ls meglepte saját gyártmányú kerék-
pár-abroncsaival, A miniszter el sem akarta hin-
ni, hogy Szegeden kerékpár-pneumatikokat és pe-
dál-gumikat gyártanak és amikor Déry Ede be-
számolt arról, hogy milyen nagy mennyiségben 
szállítja ezeket a szegedi gyártmányokat Buda-
pestre és az ország minden tájára, a legnagyobb 
elismerését fejezte ki az igazgatónak és a leg-
messzebbmenő támogatását helyezte kilátásba. 

vitéz Dóczl Imre kárpitos 

A Dóczi-féle szabadalmazott fotelágyai ma már 
országosan elismert és minden igényt kielégítő 
bútordarab, ennek nagy bizonyítéka, hogy a 
nemzetközi vásáron is nagy keresletnek örven-
dett és már több utánrendelést is kapott. Üzlet: 
Hid-ucca 1. 

Fóy Margit 

kézimunk>akereskedő (Tisza Lajos-kőrut 57) régi 
résztvevője a vásárnak, kiállítása is mindig a leg-
szebbek közé tartozik. így nyilatkozik a hölgykö-
zönség is, mely nemcsak a vásáron, hanem üzleté-
ben is állandóan érdeklődéssel kiséri munkássá-
gát. Goblinjeivel, függönyeivel és más szép kézi-
munkáival keltette fel a hölgyek figyelmét. 

Fischer Ferenc 
kárpitos (Feketjsas-ucca 15) az uj iparosnemze-
dék egyik legtehetségesebbje. Ami ízlés és szép, 
az mind fellelhető az ő munkáján. Mióta önálló 
ipnros, mindig megjelent a kiállításon, dokumen-
láva ambícióját, élniakarását. Kiállítási anyaga 
határozott fejlődést mutat, elismerésre méltó az 
igyekezete. Már mint segéd kiválót produkál', szá-
mos közmunkában működött közre, mindenütt di-
csérettel. 

Fekete Nándor 

a kiállításon is remekelt a bemutatott nagyszerű 
jégszekrényeivel, amelyek Kossuth Lajos-sugárut 
18. szám alatti üzemében készülnek, továbbá für-
dőkádjaival, mosdóival és a legkülönfélébb egész-
ségügyi berendezésekkel. Csak a tényeket álla-
pítjuk meg, ha megjegyezzük, hogy nmellelt, hogy 

Magyarország egyellen zongoragiiára 
MUSICA zongora és hangszer-

kere«kede'nr r. 1. 
Budapest, VJ., Erzsibe! kőru 
45. (Uoyal Árolló) — hang-
szerei! he'ybell képviselő énei 
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Kölcsönkönyvtár, Kölcsönkönyvtár 

Délmagyarország 

kiállításának minden egyes darabja dicsőségére 
vilik a magyar iparnak, árai mégis alacsonyak 
Jégszekrényt például, amely minden háztartásban 
nélkülözhetetlen, már 80 pengőtől kezdve áru»it. 
Meg kell még említenünk Fekete kiállításánál egy 
most szabadalmazott úgynevezett „Arrlch" für. 
dőkályhát, amelynek az a lényege, hogy mikor • 
kádban már elég meleg viz van, egy emeltyühuzis-
sal kikapcsolható a vízmelegítés ugy, hogy a kály-
ha csak a szobát melegíti, a vizet nem. Saját cik-
kei mellett bizonyára nagy érdeklődést fog kelte 
ni ez az uj szabadalom is. 

OáborSzőnyegUzem 

Idállitása előtt elragadtatással állt meg a közön-
sé|. A szebbnél-szebb selyemperzsa szőnyegek 
egytől-egyig a magyar kisipar diadalit bizonyít-
ják, de különösen fel kell hivnunk a közönség fi-
gyelmét a kiállított 155x235 nagyságú Irina-sző-
nyegre, amely állandó munka mellett 233 nap 
alatt készült el s nem kevesebb, mint 140,000 cso-
mó van egy négyzetméterben. 

Hodács Andor 

kocsigyártó (Kossuth Lnjos-sugárut 20) a régi 
szegedi kocsi gyárt ó-céh egyik leszármazottja, hfl 
maradt családi tradícióihoz és üzemének két spe-
cialitását mutatja be. Kiváló munka, mely orszá 
gos viszonylatban is megállja helyét. A késő le-
származott méltó az elődökhöz. Becsülete», jó 
munkát produkált, öregbítve családja és a szegedi 
ipar régi jó hírnevét. 

Horváth György 

asztalosmester (Madách-ucca 1) az uj generáció-
hoz tartozik, már 4-ik vásáron vesz részt és min-
dig arra törekedett, hogy kiállított tárgyaival 
emelje a vásár nívóját. Sikerült is neki, mert kl 
állított konyhaberendezése a mai kor igénycinek 
megfelelően a legmodernebb és ára oly mérsékelt, 
hogy a nehezebb gazdasági viszonyok közt élő em 
berek részére is hozzáférhető. 

Hodács és Frledmann, 

akik voltaképpen autókra specializálták magukat, 
nem akarván belenyugodni az autószakmába ál-
landósult dekonjunktúrába, dicséretreméltó találé-
konysággal uj munkaterületet kerestek és találtak 
maguknak. Igen helyesen olyan cikkeket gyárta-
nak, amelyekkel nem az amúgy is tengődő ma-
gyar kisiparnak csinálnak konkurreneiát, hanem 
külföldi gyáraknak. Kiállított újszerű modem 
Auer-égős petróleumlámpái nemcsak praktikus-
ságuknál, de tetszetős kivitelüknél fogva is első-
rendüek. Nemcsak pótolnak minden más világí-
tást, de olcsóbbak is. Valóságos áldást jelentenek 
a villák és nyaralók lakóinak, ahol nincs villany-
világítás. Egy másik nagyszerű gyártmányuk: 
kis csónakmotor, amely különösen olcsó áraival 
tűnik fel. Minden anyagi és erkölcsi támogatási 
megérdemel a két törekvő Iparos, akik nem-
csak a kiállításon, de Madách-ucca 18. alatti gyá-
rukban is készséggel mutatják be gyártmányai-
kat az érdeklődőknek. 

Izsák Jó/sef rt. 
vegyészeti gyir a hatalmas vállalat presztízsébe« 
méltó módon vesz részt a vásáron. Az udvar tér-
rajzán valóságos kis üzletet épített és azt beren-
dezte az ország minden táján található 40 fiók-
üzlete mintájára. Van ebben az üzletben elkezdve 
a festékektől a háztartási cikkeken végig minden 
amit háziasszony csak megálmodni is alig képes 
a lakás és háztartás tisztántartásához. De eze-
ken kivül óriási a választék kozmetikai cikkek-
ben, piperecikkekben, sőt fényképészethez szük-
séges kellékekben is. Mondanunk sem kell, hogy 
az üzlet előtt állandóan nagy tömegben áll a kö-
zönség. 

Kaszta Testvérek 
kárpitotokat (Kőlcsay-uccs 8) szép és jó munka 
jukról mir régen ismerik. Különösen fotelajyuk. 
mely sz»b«dalmuk, igen népszerű, mert »záp, ol-
csó és könnyen kez?Thető Kiváló azonkívül n-át 
munkájuk is. Párnázott bútorai, rekamléi illés 
jó munka és ár tekintetében egyaránt versenyké 
pesek. Szorgalmas, tftrekvfl iparosok, áltslino» 
megbecsülésben van részük. 


