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\ szegedi Ipari vásáron nem veszfinlf rész! 
Gzlettinkbfn a budapesti nemzetközi árt* 
mintavásár ufdonságai vételkénuszer nél-
kül megtekinthetők 
METEOR CSILLARGYAR R.TJ 
Szegedi fiók Kárász u. II. Telefon 53-76. 

Kedveea flzet«»l teltétele K-

Séta a vásáron 
Szombaton délben ünnepélyes külsőségek kö-

zéti nyitották meg a VIII. Szegedi Ipari Vá-
sárt. fetneházy államtitkár és a meghívott kö-
zönség n^gy tetszéssel szemlélte a vásár és az 
Uj ipái-csarnok gazdag kiállítását, az iparosok 
készítményeit, bemutatott pompás cikkeit. A 
kiállítók Ízléses sátraikban és fülkéikben va-
lóban a szegedi ipari produktumok diszszáza-
dát vonultatták fel. A gazdag és pompás anyag-
hoz vezeti el az olvasót az alábbi séta is. 

4rvai Kálmán, 

aiinek jelenleg a Gróf Apponyi Albert-ucca 15. 
sj. alatt van a cukrászdája, régebben a Klauzál-
téren. Messze földön volt ismeretes kitűnő ké-
szítményeiről, minijén szegedi vendégnek feltét-
lenül programjába tartozott felkeresni az Arvay-
cukrászdát. Arvay Kálmán hosszú külföldi ta-
pasztalat alapján a megváltozott idők szellemé-
ben vezeti tovább üzletét és öregbiti az Arvay-
náv régi jó hírét. A kiál!jtáson a régi helyén van, 
a bejárattól jabbraesS földszinti helyiségben. 

4ldds kávépótló 

ímpdzáns pavíHonja a vásár főbejáratával szem-

ben található. Állandóan nagy tömegek látogat-

ják és örömmel tapasztaljak, saját megízlelésünk' 

alapján, hogy ezen magyar termékekből előállí-
tott Áldás kávépótló minden igényt kielégít. Ugy. 

melegen, mint h ü a pavülonnál a vásár tartama 

alatt ingvei* kostoló áll a közön-ér- rends'kezésére. 

Cseís Midály 

a koszorús szegedi müszövőniesíer az jdén is ki-

tett magáért, vagy még inkább a magyar szövő-

iparért. Selyemfényű damaszt asztalkésztefcei nem-1, 

csak minden várakozást nvi'nak felül, de szerin-

tiünk a gyári árut Í5. Ez q hihetetlen ambiVóvol 

dolgozó szegedi kisiparos Iskolapé'dáíát mutatja 
annak, hogy a legszerényebb eszk'iz' kkp.l és leg-

mostohább viszonvok között is megtalálja érvé-? 

nyesíjlését, aki érli és szereti mesterségét. A sze-

credí közensé? bízóiván) inpltánvol ja és honorálja 
•ennek a törekvő iparosnak fáradozását és annál is 

inkább előnyben rés?esití bevásárlásainál, mertj 

készjlniényei sem minőségben, sem szépségben 

nem állnak a legkiválóbb gyártmányok mögött, 

másrészt azonban árai is a lehető legmó! lányosab-
bak. Csets Mihály termósze!esen nemcsak a vásá-

ron, de Rudolf-tér q. sz. alatti telepén is kész-

ségűéi áll a közönség rendelkezésére, ahol asztal« 

és ágvkészleteken kívül kézimunkákhoz való vász-

nak. függönyök, konyha- és pohárlnrlő ruhák is 

kaphatok. 

Fábián Hajós köfaragómesíer 

Kálvári?-ut 46 alattj villanyerőre berendezett kő-
fa ragóüzeniének egy fekete síremléke azzal okoz 
kellemes csalódást, hogy mindenki svéd gránit-
nak nézi, holott pompás magyar gránit az, ami 
azért is nagy fontosságú, mert jóval olcsóbb a 
külföldi gránitnál és valutát sem igényel. 

Fáy Margit 

Tisza Lajos-körut §7, függönyei, teritöi mester-
müvek a kézimunkqiparnál Az erkéjypn lévő ki-
állítási helyisége élénk érdeklődés tárgya. Üzlete 
is találkozó helya a szép kézimunkát kedvelő höl-
gyekéit miatiagy Fáy Margit szaggatottsága 
i»ár köztudomású. 

Fekeíe Nándor 
(Kossuth Lajos-sugárut 18 ) az iparcsarnok föld-
szintjén állította ki fürdőszoba- és egészség ügyi 
berendezéseit, amelyek a legkényesebb igénye&fi 
is kielégítik. Kiállítását sajátkészítésű jégszekré-
nyeivel egészítette ki, amelyek hütőképességüfcrőll 
és csínos kiállításukról közismertek. * 

Göizl Cipót, 
Sidol vegyitermélcelc rí. 

ízléses, szépen dekorált pavilonjában mutatta^ be 
a világhírű Sidol-gyártmányokat. A Sidol évtize-
dek óta közkedvelt magyar gyártmányú tisztító-
szerünk, mely a háziasszony nélkülözhetetlen se-
gítőtársa. A gondos háziasszony konyhája, lakása, 
tőle ragyog. A Sidol meg is érdemli a népszerű-
séget, mert a maga nemében a legkiválóbb és 
nélkülözhetetlen segítőtársa a gondos háziasz-i 
szonynak Fontos tudnivaló, hogy a Sidol csald 
eredeti gyári csomagolásban kapható. 

Hoffmann Ferenc 
budapesti képkeretgyár az első ízben jelent meg 
a szegedi ipari vásáron, de abból, ahogyan aiz 
ipartestület terraszalaíti lomtárát kiál'ílási csar-
nokká átalakította, régi kifinomult müérzék nyi-
latkozik meg- Valóságos üdülés néhány percet a 
cég kiállítása előtt időzni, ahol nemcsak pom-
pás képkereteket mutatnak be, de nagy hozzá-
értéssel kiválogatott képeket is, amelyek legki-
válóbb festőink ecsetje alól kerültek ki. Az arany-
érmekkel többszörösen kitüntetett cég-
nek Szegeden is van képviselete és pedig Tólo 
István Tisza Lajos-körut 45. sz. alatti képkere-
tező, ahol mindaz megkapható, amit aiz ipari 
vásáron kiállit. 

Kaszt a Testvérek 
kárpitosaknak (Kölcsey-ucca nagyterem 13. 
fülkéjében van a kiállításuk. Szép és" jó munká-
jukról már mindenki ismeri a szorgalmas és tö-
rekvő iparosokat. Nem méltatlanok ezekre a dí-
szítő jelzőkre, mert kiállítási anyaguk, mely min-
den évben tökéletesebb, esak dicsérő jelzőket vált-
hat ki. Rekamiéjük és modern foteleik díszei a 
kiállításnak. A sajtpbemutató közönség köréből 
is csak dicséretet lehetett hallani. 

Dr. Kálmán Ahosné 
kézimunkqkereskedő (Pule-ucca 8.) kiállítását el-
ismeréssel szemjélte a közöpség. Tüll rátétjei, 
zsurgamituráí, valamint az ízléses filéstórok és 
teritők a legkényesebb igényeket is kielégítik és 
megérdemlik a nagy érdeklődést. 

Korda Cászló 

műbútorasztalos mocj'jni ebédlöhereudeséssel vesz 
részt a ygs^rgn. Munkája tökéletesen alkalmazko-
dik 4 modern építészethez. Pontos és ízléses mun-
kája bizQiyára njegérdemelt sikert fog elérni. 

Kovács Lajos lakatosmester 
tűzhelyeket állított ki, amelyek tömörsége két-
ségtelenné teszi, hogy emberöltőket szolgálnak ki 
javítás nélkül. Emellett igen ízléses kivitelűek és 
kévés fűtőanyagot fogyasztanak. 

Ciebmann látszeresz, 
akit kitűnő szemüvegei és márkás fotócikkel ré-
vén a legelőnyösebben ismernek Szegeden. Ezúttal 
a modern napvédő szemüvegek egész színskáláját 
állitja ki, valamint egy amerikai villamos csoda-
nagyitót, ami igazán csodáaltosan nagyit. Azt hisz 
szűk, hogy a névtelen levelek kinyomozását nagy 
han elő fogja mozdítani ez a csoda. 

Márton Ilona 
(Gizella-tér 4.) honosította meg Szegeden a tüll 
rátét kézimunkákat. Szebbnél-szebb darabokkal 
valamint teritőkkel, függönyökkel, blúzokkal, gal 
lérokkal, sálakkal és egyéb magyaros hímzések 
kel. őszinte elismerést vivott ki. A sajtóbemuta 
tó közönsége hosszú ideig időzött az ő fülkéjénél 
és gyönyörködött a »Bép kézimunkákban. 

Heicd ékszerész 
pár napra a vásárba helyezte Üt Kelemen-nccai 
üzletének gyönyörű csecsebecséit, amelyek kö-
zött az idén ismét találhatunk uj, eredeti szegedi 
specialitást: kis halászűstöt vörösrézből, amely 
akár a Tiszaparton háromlábon áll. Ezek a sze-
gedi emlékek vásárfia gyanánt azt hisszük ha. 
marosan az ország minden tájára elkerülnek, 
mert mindössze 2 pengőbe kerülnek. 

Rosner József 
villanyszerelőmester kiállítását a székházépület 
emeletén nézik állandó tömegek. A szebbnél szebb 
modern csillárok és falikarok mellett ott láttuk 
a Philíps-rádiók különféle típusait és a villamos 
szakma legpraktikusabb termékeit. Saját fülké-
jén kívül az egész kiállítás világitásí berendezésé» 
Rosner készítette s az egyes füT'kb-n felszerel 
csillárok mutatók a Tisza Lajos-körut 39. alaittí 
üzlet szép anyagából. 

Az ipari vásárt szinte el se tudnók képzelni a 

Uótf) Hantiolt Bútorgyár 

kiállítása nélkül. A ta,alyi régi helyén állította ki 
a legmodernebb bflilifott bútorokat. 7on<roraszc'-v>-
ket és garnitúrákat, amelyeknek míndsgyik da-
rabja amelleJJ bizonyít, hogy a már eddig 13 
tökéletes munkájuk évről-évre nagymértékben fej-
lődik. Mars-tér 13. alatti ipartelepükön a kiállított 
cikkeden fóyü! f r (őkpl és egvéh sport ik!;?.« 
ket gyártanak, amelyekkel elárasztják az egész or-
szágot. A Róth Hajlított Rutorgyár nevét min-
denütt előnyösen ismerik. 

Scfjwarz Mór bútorasztalos 
feltűnést keltő, modern, ízléses kiállítású és ; r k 
tikus beosztású konyhaberendezéssel vesz részi 
a kiállításon. A bútordarabok elsőrendű sz k ;n 
ber munkáját mutatják, melynek biztos síi 
lesz és bizonnyal számos megrendelést foe ereil-
ménvezni. 

Fürdőruhák divat formák, megbízható minőség 
N a p e r n y ő k , nagy választék olcsó írak 

Pollák Testvéreknél 

Vlgqázaí! Mielőtt Ipari vásárban vásárolna, 
n é z z e meg K i r a k a t i á r a i m a t ! 

Gyári uj irógép tizedes tabulátorral 5 évi Ifi Uj kerékpár í évi garanciával . , , P 86.00 

garanciával, 1936. évi modell , . P 430.00 I I UJ gramofon jó hangú P «.00 

Gyári uj portable irógép P 175.00 ||| Lampart csillár 3 ága . . . . . . E ll'.OO 

Kerékpár gumi prima, jótállás P 4.80, stb. olcsé árak. Rádiók, hálózati, P 30.0-től kezdve. 

Használt írógépek raktáron. — Kedvező részletfizetés. 

Főposta melleit. 
Kelemen Mártonnál 
K E L E M E N U C C Á l t SZ. 


