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Séta a vásáron 
A szerdai déli ünnepélyes megnyitás ulán vé-

gigjártuk a killencedik szegedi ipari vásárt és 

cz a körséta meggyőzött bennünket arról, hogy 

a mostani ipari vásár lendüJetességeben, anyagá-

rak gazdagságában és szines-dus kiállításában fe-

lülmúlja az eddigi ipari vásárokat. Szerdán dél-

után 2 órakor már a nagyközönség számára ia 

megnyitották a vásárt és a hullámzó embertöme-

gek elragadtatással és csodálattal szemlélték az 

ipari vásár rengeteg látnivalóit, a magyar ipar 

pompás produktumait. 

I f f . Hadúr Balázs 

azországos hirü mezőtúri agyagedénykészitő 
ez alkalommal is legszebb diszagyagedényeit 
hozla ki a vásárra. Különleges eozin és bati-
kolt mázzal készüli vázái, saját • találmányai, 
melyekkel az ezüstkoszorus mesteri cimet kap-
ta. Kiállítása a márványterem bejárati helyi-
sége előtti teremben van. Áruinak szépségével, 
érdekességével a sajtóbemulató közönsége előtt 
is feltűnést kel telt. 

A vásár egyik legszebb látványossága a 

Bruchncr Testvérele 

tasáruházának pav illón ja Szegednek ez a leg-
régibb cs legnagyobb vaskereskedése, méltó 
módon reprezentál a vásáron. A cég képviseli 
ujabban a Méray-motorkerékpárokat és bizo-
nyára nagy feltűnést kelt majd az ujtipu^u 
Méray-Puch motor, amely igazi népmotor, 
mert ára részletre is csak 980 pengő! Nem ki-
sebb érdeklődésre tarthat számot a Haidekker-
féic csőbutor sem, valamint az Aladdin petró-
leumfőző, amelvet szintén Brucklierék képvi-
selnek Szegetlen. Pavil lonjukban szebbnél-
szebb férfi- és női kerékpárokat is kiállítottak, 
ők mutat ják be ezeken kívül az Etcrna véd-
jegyű autósiphonokat is, amelyek teljesen 
fémből készültek és igv törhetetlenek- A Bruck-
ner-Testvérek kiáll ításának állandóan nagy 
•néző- és vásárlóközönsége van, különösen 
nagy érdeklődéssel szemléli a közönség a Mé-
ray-motorok legújabb típusát, amelyet most 
mutatnak be elsöizben a szegedi közönségnek. 
A neves cég 3 kiállítás keretében bemulat még 
a vasszakmába tartozó mindenféle praktikus 
cikkel, igen olcsó árakon. 

Csets MiQdly 

3 koszorús kitüntetett szegedi müszövőmesler, 
az idén meglepő szép kiállításával ismét kitett 
magáért. Külön kiemel jük modern, szines, va-
lódi duplaclamaszt ágy készleteit, mellyekkel már 
a megnyitáson igen nagy sikert ért el. A sze-
fíedi közönség már évtizedek óta méltányolja 
is ennek a törekvő iparosnak fáradozásait an-
nál is inkább, mivel igen méltányosak az árai 
a legkiválóbb minőség mellett is. Csels Mihály 
természetesen nemcsak a vásáron, de Rudolf-
tér 9. szam alatti telepén is készséggel áll a kö-
zönség rendelkezésére, ahol asztal- és ágykész-
leteken kivül kézimunkákhoz való vásznak, 
függönyök, konyha- és puliártörlő ruhák is 
kaphatók-

Csu ry Ferenc 

természetesen toronyórákkal szerepel ísm'ét 
főképpen. Igaz. hogy olyan toronyórát állil ki, 
ami nem eladó, mert már régen el van adva 
Pereg peslmegyei községnek és a ki-
állítás után nyomban szállítania is-kell, deez 
nem Csurv hibája. Mert ha toronyórát akar-
nak az ország bármely táján beszerezni, akkor 
elsősorban Gsurytól kérnek ajánlatot. A sze-
gedi fogadalmi templom óráinak, meg a ha-
rangjátéknak híre eljutott mindenfelé, sőt az 
országhatárain tul is a is és a kis szegedi órás-
mester ma már komoly ténvező ebben a nem is 
nagyon egvsz®rü iparban. Vásárra azonban új-
donságot is hozott Csurv: az úgynevezett szin -
kronórát. Nevezhetnénk örökórának is, mert 
megvan az a végtelen nagy előnye, hogy soha 
í<*m kell felhúzni és akarva sfm tud rosszul 
járni. Természetesen vil lany haj t ja az óra 
mutatóit, de olyan kevés áramot fogyaszt, 
hogv úgyszólván számba sem jöhet. A leírna 
gyobb baj, hogy zsebórákban nem tudnak 

ilyeivalamit produkálni, mert akkor nyomban 
ilyet venne mindenki. Azt hisszük azonban, 
hogy a fali szinkron-órának is nagy keletje 
lesz, ciak legyen belőlük elég raktáron. 

talpari lermelö Szövetkezet 

ez a fiatal, törekvő, asztalosokból alakult válla]-
kozás úgyszólván máról-holnapra a legelsők 
közé emelkedett az asztalosipar minden ágá-
ban. A dr. Boross József-ucca 3. szám alatti 
telepről olyan két hálószoba kerüli a kiálli-
lásra. amely méltán kelt feltűnést. A nagyte-
rem bejáratánál látunk egy remekbe készült 
bárok hálószobát, mig az Iparcsarnokban egy 
modern hálószoba hívja fel a figyelmet. Éppen 
olyan kiválóak a szövetkezet épületmunkái, 
amelyekkel az OTI székházát felszerelték és 
amelynek következtében a most épülő Tóth-
klinika asztalosmunkáinak szállítását is ők 
nyerték el. A vállalatot Nagy Pál és Répás Já-
nos irányítják. 

Fejős Ferenc 

az egész országban ismert és törvényesen vé-
deti „Vulkán" takaréktűzhelyen, valamint 
„Kontra" kályháit állította ki, ujabb elisme-
rést aratva munká jának . 

f ehe f e JSándosr 

természetesen — már csak a nagv hőségre 
•való tekintetlel is — jégszekrényeire tereli el-
sősorban is a látogatók figyelmét, amelyek sa-
ját üzemében készülnek és éppen ezért garan-
tálja is azok ki tűnő hütőképességét. 

G udlin Mátyás 

tűzhely készítő Kálvin-tér 2., saiátkészilménvü 
kézimunkával készített tűzhelyeivel vesz részt 
n vásáron. Készítményei rozsdamentes lemez-
ből vannak előállítva. Előnye, hogy tömörsé-
génél fogva emberöltőket szolgál ki javítás 
nélkül, tüzelőanyagokban 30—40 százalékot fa-
karit meg és kiválóan alkalmas barnaszénfil-
lésre. Többszörösen aranyéremmel kitüntetett 
mestere iparának és mint ilyen, országosan 
elismert jó minőség, feltűnő ízléses kivitel 
közismertté tette nevét. 

Hodács Andor 

kocslgyártömester gyönyörű vadászJcocsival 
vesz részt a kiállításon, igazolásául annak, hogy 

érdemes iparos részesült már eddig is több ki-
állításon aranyérem és egyéb kitüntetésben. 
Ez a munká ja is bármely országos kiállításán 
elnyerné a pálmát. Hodács név a koesifíyártás 
terén nem csak Szegeden jelent évtizedek óta 
márkát, de még Nagy-Magyarországon tul 
is mindenkor a legnagyobb elismerést érde-
mel le ki. 

Hodács János 

anlókarosszéria-, gép- ?s fémáru üzeme Sze-
ged, Lerhner-tér 9., saját gyártmányú petró-
leumgázlámpáit állította ki, melyekből állan-
dóan növekvő mennyiségben szállít az ország 
minden részébe, vevői legnagyobb megelége-
désére. 
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5 percnyire 
van a Vásártól az országosötrii 

MGI-
éiieveml 
i r a y a s , kellemes, magyar motl-
1 urna kertfjelylségében első-
rendű ételeket, italokat, bal-
paprikást. turóscsuszát kápöal 
mérsékelt polgári ára kon . 
listénként cigányzene. 

Kalánka Kálmán 

a jól ismert cukrászmester gondoskodik a va-
sár látogatói részére édességről és kitűnő fagy-
laltokról, melynek készítésében specialista. 
Rudolf-téri cukrászdája találkozóhelye az uri 
közönségnek. 

vitéz Kállay vasbutorUzem 

(Kálvária-ucca '44) az eddigi vásárokká! 
szemben szebb és nagyobb anyaggal vonult fel 
nz idei IX. Ipari Vásárra. Remekbe készült 
gyermekkocsijain kivül, melyeket > aiósággal 
szegedi specialitássá fejlesztett, vasbutorok ifc 
is kiállított. Valóságos kertet varázsolt vasból 
készüli asztalokból, székekből, padokból és 
ernyőlartóállványokból a vásár udva i án . A' 
megjelent notabilitások legteljesebb elismerés 
sitiket nyilvánították a látottak lelett özv. i i -
léz Ivállaynenek, ki íerje halála óla vezeti ar 
üzemet. 

Kálmán Ákosné 

az 11 j iparcsarnok T, emelet ("Polgár-n 8.) ki-
állítását elismeréssel szemlélte a közönség. 

Tül rátétjei, zsurgarmturái. valamint az izlése? 
filésztorok és teritok a legkényesebb igényeket 
is kielégítik és megérdemlik a nagy érdeklő-
dést. 

Kovács Gyula 

(Garam-ucca 9") mechanikai kötszővő üzeme a 
csarnok emeleti termében állította ki külön-
leges kötésű, pompásan színezett babakelengya 
gyártmányait. Az üzemnek egész országra ki-
terjedő üzletköre a legjobb bizonyítéka az áru 
kiválóságának. 

Kovács Józscr 

az ujszegedi ismeri csőnakkészilő legm.xiei -
nehb sport csónakjaiból mutat he néhány da-
rabot. A csónakok szép formájával, kilivnő 
kidolgozásával arattak osztatlan elismerést. 

FELARU UTAZASI 
IGAZOLVÁNYOK 

a s z e g e d i i p a r i v á s á r r a a 

DÉLMAGYARORSZÁG 
szegedi, békéscsabai, gyulai és makói kiadóhivatalában 


