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KINT VMGyUNK HZ IPARI VASUKON 
EL NE F E L E J T S E N BENNÜNKET F E L K E R E S N I 

Soós Lojosne 
paplanos 

DEÁK FERENC ü . 8. 
Iparcsarnok, II. cm. 

Deutsch Albert 
villanyszerelési 

KARASZ UCCA 7. 
Székház udvarán. 

Kovács Latos 
épület és mülakatos 
VASPÁLYA UCCA 6. 
Iparcsarnók löldazlnt. 

Swarcz nor 
asztalos 

ROCSKAL UCCA 14. 
Iparcsarnok, földszint 

zsöier sandop es Tsa 
műszeré»i tnzzománco-
zó, Gr. Apponyl 0. «.4. 

Vcom fedettcaarnok 10az. 

Kerékgyártó sandor 
DEBRECENI 

MÉZESKALÁCSOS 
Iparcsarnok, L emelet 

norrn\m 
képkeretező 

GERL6CZY U. 5. Sz. 
Székhta udvarban. 

Lusztig Manó 
kárpitos 

PALLAVICIN1 U. 3. 
Márványterem. 

Schwartz Adolf 
asztalos 

TAROR UCCA 3. SZ. 
Székház, földszint 

UEBI1ANN 
Iátaaerész 

és fotó szaküzlet 
Iparcsarnok, L emelet. 

Dndai lános 
kosárfonó mester 

Petőfi S. sngárut 27. 
Udvar. 

Rotb 
naiiiton boHHiflr 

MARS TÉR i a SZÁM 
Seékhis épOM töldwat 

Reich mór es Fia rt. 
aranyműves 

KELEMEN UCCA 1SZ. 
Márványterem 

Öveges András 
müasztalos 

DEÁK FERENC U. 25a 
Márványterem 

Sebőn Henrik 
kerékpár raktára és ja-
vítóüzem. részlet r« is. 
Tisza L. k.-ut, ref-palota 

rábián Latos 
kőfaragó mester 

KALVARIA UCCA 46. 
Székiház udvar. 

Spltzer Sándor 
müasztalos mester 

MARGIT UCCA 12. SZ 
Márvánj teremben. 

rekete Nándor 
vízvezeték szerelő KOS-
SUTH L. SUGÁRUT IS 

Ipamarnok tdldsrint 

vrana szduüieiep 
SZENTES, Sréchenyi-u. 

Iparosarnok IL emelet 

Táu Margit 
kézimunka, TISZA 

LAJOS KÖRÚT 57. SZ. 
N&gytoromben az .emeleten. 

Dudás Sán'ior 
fodrászat ! cikkek 
Tisza L. krt . 19. 

Ujüsarnok-éplet l. emelet 

•tftnyegleylto 

Nemetakáen n. 30. 

Kégl épfilet balkon I. em. iub»> 

SINGEK 
Varrógép rt. 

KÁRASZ UCCA 1 SZ. 

Márvány teremben. 

Rosner lOzsel 
villanyszerelő 

TISZA L. KÖRÚT ae. 
Székház emeleten 

INIKOTEX a vásár legnagyobb szenzációja. 
SpHzer Sándor 

műbútorasztalos 

elmaradhatalian ki<^jészitőjc az ipari vásárnak. 
Bútorai évről-évre emelkedést mutatnak művészi 
elgondolásban ós kivitelben, kombinak liálósao« 
Ibája a mai idők lakásproblémáját oldja meg. Épp 
ugy nevezhető szalonnak is. A pamlag a legegy-i 
szerűbb módon alakítható át kétszemélyes ággyá. 
A gyönyörű garnitúra Szilas Elemér iparművész 
eredeti tervei nyomán készült. 

Singer Varrógépgyár rí. 

kétségtelenül nem azért vesz részt évről-évre a 
szegedi ipari vásáron, hogy nevét forgalomba 
hozza, mert hiszen a Singéi-varrógépek neve már 
három-négy generációval előbb is ismert volt vi-
lágszerte és a tanyákon épp ugy S inger-gépeken 
Ikiészül a viganó, amint ahogy a városi divatszaio-. 
nok is ásókkal dolgoznak. Ez a kiállítás inkább 
a szegedi ipari vásárral való szolidaritást doku-
mentálja, másrészt a Smger-gépek állandó éí» 
folytonos tökéletesedését demonstrálja. A Singer-i 
varrógép ugyanis ma már nem csupán varrógép, 
hanem azt lehetne mondani, egy uoiversális ház1« 
tartási és iparművészeti segédeszköz, különöskép a 
most újonnan forgalomba hozott 206. oszt. gép, 
melyen hímzést, rsipkevanást, beszegést., cikk-
cakk varrat előállítását a legtökéletesebbem lehet 
végezni. A Singer-cég kedvező fizetési feltételei-) 
vei alkalmat nyújt a gép könnyű beszerzéséle, 
illetőleg arra, hogy vevői kereseti lehetőséghez 
jussanak 

Szedres! Lajos 

kárpitosmester (S/.e.ilmibály-ucca 1.) munkáit 
nem kell dicsérni, már eddig is minden kiállí-
táson résztvett. Gyönyörű munkái különleges Íz-
lésre vallanak, mindenkor elismerést váltva ki. 
Kiállítása a naigytcremlien a 15—17. számú fül-
kében van. 

Táborosi Józsefné 
(Arany János-ucca 16) az uj iparcsarnok II. eme-
letén érdekes ujitást mutat be a harisnyaiparba. 
Szegeden először is egyedül neki van a legmo-
dernebb különleges „Vitos"-motorral hajtott ha. 
risnyaszemfelszedőRépe, melynek előnye, hogy a 
megrendelő a munkát megvárhatja, mert azonnal 
elkészül, sokkal jobb és azonkívül olcsóbb. A 
leghibáisjibb harisnya teljes rendbehoaása is 
csak néhány fillérbe kerül. Nemcsak a kiállítá-
son. hanem Táborosiwé üzletében bármikor is ren-
delkezésre áll. 

Tóid órás, ékszerész 

saját találmányát, a minden snitii ruhához alkal-
mas sok köves ctivatFüggőt hozta a vásárra. 
Kapható már 2.50-től följebb. Magyar ö.'vö ék-
szerekéi, Berndorfi és ezüst eWWzerek, stb áru» 
s»t még leszállított olcsó árakon. 

T o k M P d l 

(Relek-ucca 5.) a szegedi papucské&zitő iparnak 
kiváló reprezentánsa, ezávi kiallitnsra is a me-ssze 
földön ismeretes különleges papucskraációt hozta 
el. Annyira közismert a neve az egész országban, 
hogy a Szegedre ellátogató idegenek elsősorban 
a Tuksa-papuc.sok iránt érdeklődnek. Kiállítása aa 
uj ipar csarnokba 11 a földszinten van. 

Varga Vasát ufyáz 

kis fülkéje zsúfolásig van tele praktikus dolgok-
kal, amelyek között ezidőszerint ternk szetesen a 
kitűnő mohácsi jégszekrényeknek van a legna-
gyobb aktualitásuk. Az előrelátó házigazda azon-
ban már most kinézheti a legpraktikusabb kály-
hát télire, a háziasszony pedig minden egyebet, 
amire a háztartásban mindig hiány van. 

Vörös József 

Attila-ucca 6. sz. alatti sodronykészitő mester sa-

ját találmányú, összecsukható fémágyát mutattat 
be. Ennek a ravasz elgondolást! bútordarabnak 
lényege és előnye az, hogy nappal, összecsukott» 

állapotban egy ágynak a helyét foglalja el, viszont 
kinvitva két személy számára nyújt kényelme* 
fékvőheljet. Olcsó árát tekintve, hizonyára kap 
rá megrendeléseket. 

Vrana Sxöz>öUxem 

Szentesről jött, hrgy bemutassa saját sjsövésé 
nyári Férfiruha vászonszöveteit, kézimunka és le-
pedővásznait, selyem és len-asztainemftlt, vászon 
háztartási cikkeit, amelyek kitűnő minőségekkel 
és olcsó áraikkal feltűnést keltettek. 

Férfi divatkalapok, nyakkendők, esernyők 
£ nagy választékban legolcsóbban Pollák Testvéreknél i 

A békéscsabai szalámigyár bemutatkozása 
Szegeden 

A' bemutatkozást természetesen nem keH szó-
szerint venni, mert a békéscsabai Schnelder J< 
utóda céget nemcsak magyar szakkörökben isme-
rik, de külföldön is. Eredetileg baromfi-, vad-, 
tojás- és gyümölcsexporttal foglalkozott a cég és 
a vállalatot egy százvagonos hűtőház egésziteMi 
ki. A békéscsabai telep körülbelül 800 embert 
foglalkoztat, nem szólva a kiskunhalasiról, amely 
még a csabainál is nagyobb. Hogy az idők fo-
lyamán azután a cég a kolbászexportot is üzlet-
körébe vonta, az természete, mert tudvalevői, 
hogy Békéscsabát kitűnő kolbásza révén ismerik 
főként széles e hazában. Ilyen körülmények kö-
zött érthető, hogy a vállalat utóbb áttért a sza-
lámigyártásra, ami Goldberg István vezériga/.gatá 
érdeme, aki valósággal szociális missziót vállalt 
ezzel az alkotással, mert a tulajdonképe ni cél at 
volt, hogy a munkásokat az exportszezon eltelté-
vel is foglalkoztassa. Miután Szegeden, azt lehetne 
mondani szisztematikusan építettek le a szalámi-
gyárakat és szalámigyártást, nem volt nehéz a 
Schneider J. utóda cégnek piacot találnia gyárt-
mányaira és pedig annál kevésbé, mert egyrészt 
kolbászexportja révén am-£j is jóhirnek örven-
dett, rrriísrészt pedig hatalmas tőkeerejénél és tö-
kéletes berendezésénél fogva mindjárt indulóba« 
a legjobbat készítette. 

Miután termelését a kezdetben úgyszólván tel-
jes egészében a külföld vette fel, nem helyezett 
nagy súlyt a belső fogyasztásra. Ez a magyarázata 
araiak, hogy eddig nem igen ismertek Szegeden, 
a csabai szalámit. Hiányát sem igen éreztük, 
mert hiszen a dolgok természeténél fogva, Szeged 
mindig bőven el volt látva szalámival. És mégis, 
amikor a vásár megnyitása után az érdeklődők 
megrohamozták a gyár paVillonja!, -gy kettőre ai 

a nézet alakult ki, hogy ennek a saalámioalk Sze-
geden is van jövője és lesz piaca. A csabai szálát 
minak valami egészen speciális kellemes zamata 
van, hogy szinte csemegeszerüem hat. Futótűz-
ként terjedt el ennek a hire a városban olyany-
nyira, hogy a szegedi kereskedők és vendéglők 
részéről is élénk érdeklődés mutatkozik iránta. 
Petneházy államtitkár, aki a megnyitás alkalmá-
val néhány percre maga is beállt a nézők és ér-
deklődők sorába, azzal hárította el a kostolót, 
hogy előtte a csabai szalámi nem újdonság, roerB 
ő otthon állandóan azt fogyasztja. Mától kezdve, 
ha nem csalódunk, sok 6zegedi háztartás is csa-
bai szalámit fogyaszt. 

boldogságban élhetnek, ha 
paplanaikat a paradiosomi 

be 
Paradicsomi 

flft AR A •-¡izemben szerzik b< PAPLAN S o ó s l a o s n e 
nál, Szeged, Déák Ferenc u. 8 »1 A színház melletl 

A Mansz szegedi csoportja 
junius hó 8-án, hétfőn délután 5 órakor a leány-
gimnáziumiban (Tömörkény-a. 1.) tartja XI I I . 
rendes közgyűlését, melyre a tagokat és az ér-
deklődőket szerettei meghívja. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Jelentés az 1985. évről. 
3. Pénztári jelentés. 
4. Számellenőrök jelentése. 
5. Jövő évi költségvetés. 
fl. Jelentés a Leányotthonról. 
7. Indítványok. 
8 Elnök az értekezletet bezárja 

Szeged, 193« május 29 MANSz Elnökig. 

o 


