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HUs tetőteraszok, állan-
dóan friss halászlé. t>U-
tött Italok. 
Kellemes kirándulóhely 

Kunsági szönyegszövöipar 

CKiskundorozsma) újból eljött bőséges anyag-
gal az i|>ari vásárra, hogy üzemeinek fejlell-
ségét és sokoldalúságát ismét bebizonyítsa. 
Nemrégen még szerény keretek közt dolgo-
zott. de már országos birüvé vált, a Délvidék 
legnagyobb, mintegy 70—80 személyi foglalkoz-
tató üzemévé fejlesztelle vezetője N a g y m i -
b á l y Gáspár. Agilitásáért, szakavalotlságáért 
az iparügyi miniszter az. Országos Iparügyi 
Tanács tagjává nevezte ki. Mindennemű ké-
szítményéből tekintélyes mennyiségűt helye-
zett el a márvánvterem erkélyén levő elárusiló 
helyen. A lexlilhulladékból készített szőnye-
geket. gyapjúból szövölt prima torontáli sző-
nyegeket. raffiából cipőket, kalapokat mulat 
l>c. A szőnyegszövést szemléltetővé 'eszi azzal, 
bogy ezt .egv munkásnő egy szövőszéken mu-
tatja be a közönségnek. A teljesség kedvéért 
meg kell említeni, hogy egv szönycgfnj Iából 17 
megrendelést kapott uz idei Budapesti Nem-
zetközi Vásáron. A szegedi vásár megnyitásán 
Kruchina báró miniszteri osztályfőnök és a 
kíséretében levőnotabilitások hosszasan időz-
tek nála és azonnal több megrendelést eszkö-
zölt ík. 

Liebmann iotoszakiizlete 

természetesen fotocikkeit hozta vásárra első-
sorban. Aki azl hi?zi, hogy ez csekélvség. az 
nenr ismeri az amalőrfotografálás u l óbb i-ék-
ben lelt fejlőértését és a fotográfusok igénveit. 
l . iebmann azonban, aki maga is egyike a leg-
kiválóbb amatőröknek, mimlen igénvt játszva 
dég i l ki, meri ő tudja legiobban. hogy mi fe-
lel meg a fényképésznek. Ezúttal azonban op-
tikai cikkei is figyelmet érdemelnek, különö-
sen peíliá különféle szines napvédő szemüve-
gei. amely nemcsak praktikusak, de divato-
sak is. 

A Magyar KenderCen-, 
és Jutaipar rt. 

amelyet a rövidség kedvéért csak Ujszege-
di Kendergyárnak szoktunk nevezni, olyan ki-
állítást rendez az Ipari V.isár keretében, amely 
beillene :i Nemzetközi Vásárba is. Ha n-'m té-
vedünk. a díszletek és a kollekció egv része 
onnan is került Szegedre. Iparművészei az iho-
gvan a gvár az Iparcsarnok II. emeletét látvá-
nyossággá varázsolta és ahogvan gyárlmánvait 
csoporlosilotta. \ közönség, amely a gvár pódi-
uma elölt megáll, nem is sejtette eddig, hogy 
ini készül az ujszegedi gyárban. A köztudat-

ban ugyanis még mindig ugy él ez a hatalmas 
gyár, hogy durva szövésű vásznakat, katonai 
célokra szolgáló textilárut, hátizsákvásznal és 
hasonlókat készit. Amit ezzel szemben ilt lá-
tunk. az a rumburgivai vetekedő vászon, se-
lyemfényű damaszt, szebbnél - szebb asz-
talterítő, ruhaszövet minden szinben és mi-
nőségben, megannyi ujszegedi gyártmány. Kü-
lön meglepetés a hölgyek részére a nyári di-
vat legújabb cikkei: a szivárvány minden szí-
nében pompázó nyomott emprimék, a selyem-
tapintásu miirosl-kelmék, a női ruhákhoz va-
ló színes lenvásznak és pizsama anyagok. 
A beavatottak tudják, hogy amióta u j 
vezetés alá került a gvár és 'Geilér József igaz-
gató magához hasonló tehetséges és törekvő 
fiatalokkal dolgozik, hihetetlenül fellendült a 
gyár forgalma és veszedelmes versenytársa lelt 
a külföldi, de különösen a cseh textiliparnak. 
A kiállítás (liszh'l -zéséért külön dicsére- illeli 
meg Mólnál Sándort, az ismert színpadi festőt 
és díszlettervezőt. 

Márton Hona 

(Gizella-tér") kézhmmkákereskedő kiáll ítása 
mindig vonzó ereje a vásárnak A hölgyközön-
ség nem gvőzi eléggé dicsérni a szebbnél-sz?bb 
kézimunkákat. Különösen a tüllhefüzéses cüg-
göny- és rá létmunkák, teritők, blúzok, gallé-
rok .övek. gvermekruhák mind saiát terv sze-
rint készülték, letszcllek. bár többi kiállított 
darabjának értéke sem niarad ;1 ezek mögött, 
ben. 

Hagy Ferenc 

műkő-, malomkőgyár Dunaföldvár. ezüst-
éremel kitüntetve, a vásár 28-as fülkéiében 
bemutatja legjobb minőségű gyártmányait. 

A „Vetroior" 

készülékek a vásár lá'ogalói körében nagy tet-
szést arattak. Az országszerte előnvösen ismert 
„Petrofor" készülékek 1937-es „Hőgvüjtő" li-
pusa .valóban egvesitr magában a petróleuin-
gázfőzőkészülékek minden jó tulajdonságát-
Rendkívül gazdaságos, mert a speciális orsós 
hengerek a ne tróleum fogyasztást n min imum-
ra csökkcnlik. továbbá a hőgyüjlők (kandallót 
körfiizáró lapok) felfogiák a kandallónál oldalt 
sugárzó hőt és azl a főzőfe.lilletékhez vezetik. 
Amellett, hogy a használata rendkívül olcsó, a 
háztartásban annyi célra használható, hogy a 
takarékos háziasszonynak valósággal minde-
nese. Vásárlásnál gondosan ügyeljen a láng-
belíis ..Petrofor" védjegyre. Szegeden és kör-
nyékén közel 2000 készülék van üz°mbcn Ez 
a nagy elterjedtség is bizonyil ia a készülék ki-
tűnő voltát. 

ReicO ékszerész 

nz idén pompás szinezüst tárgyakat álliloll ki 
óriási választékban, amelyek általános tetszést 
arainak a közönség köréhen. Keletük van ter-
mészetesen az apró emléktárgyaknak, ezijsl-
ironoknak és csecsebecséknek is. de az idege-
nek mégis leginkább a háromlábon álló kis 
v örösréz halászüslöt vásárol iák szegedi em-
lékként. mert eltekintve attól, bogy igen ked-
ves apróság, praktikus js,- mint hamutányér. 
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Hotor- és 
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V I R A G H -
CUKRÁSZDA 
K I O S Z K J A 

Az ujszegedi rózsaliget közepén. 

T á n c o s u z s o n n á k 

"Rosner József 

villanyszerelőmester kiállítását a székházépü* 
lel emeletén nézik ál landó tömegek. Modern 
csillárok és falikarok, különféle tipusu rádiók 
és a villamos szakma legpraktikusabb termé-
kei láthalók, melyek a Tisza Lajos-körut 
sz. alatti üzletben dus választékból kerüllek ki< 

nóta Hajlított Bútorgyár 

természetesen szintén részt vesz a vásáron is* 
mert és azt is mondhatjnk. hogy nagyszerűért 
bevált hajl i lolt bútoraival. Ez a szerényen és 
zajtalanul dolgozó cég évről-évre fokozódó 
fejlődést mutat. Hajlított székei, foteljei, i n-
hafogasai. asztalkái ma már az egykori vi-
lághírű Thonet-gyárlmányokkal vetekszenek; 

és ismertebbek az ország távolabbi rés»?in, 
mint Szegeden. Utóbbi években bevezette í 
cég az ezclőll külföldről importált lennisz-
ülők és sporteszközök gyártását is, amolyelc 
ugyancsak sikeresen versenyeznek a külfö ldi 
gyártmányokkal, csak éppen sokkal olcsóbbak, 
min i azok. 

. Scfftvartz Mór 

bútorasztalos ezutlal is modern konvKahuto-
riival viszi el az elsőség pálmáját . Ezek 
konyhaszekrények kredencek, asztalok éa 

egvéb butortárgvak nemcsak pomnás fénye-
zésii szinárnyalalukkal hatnak kellemesen, 
de náratlanul prak'ikus és racionális heosztá-
sukkal is. A vásár asszonylátogalői alig tud-
nak megválni a kedvükre való konvhabutOH 
roklól. 

„Slbon" budapesti vegyiipari 
és kereskedelmi vállalatnak 

fontos szükségleti cikket árusitó belve van F» 
márványterem erkélye melletti helyiségben. 

„Picdol" név alalt tyukszemirtó és bőrkémé-
nvedésl ellüntelő szert hoz forgalomba. Maj<l 
minden második embernek van lyukszeme, 
de megszabadul tőle. ha ..Picdolt" használ. A 
gvár garantál ia, bogy 5—6 napi használat 
ulán a „Piedol" megteszi hatását. 

Spilzer Sándor 

még soha el nem maradt a szegedi ipari vá-
sárról. természetesen az idén is ilt van. A kö-
zönség annvira megszokta és megkedvelte a 
művészt kivitelű, modern bútorait, hogy szin-
te követeli azokat. Szilasi Elemér ipnrmüvésa 
tervei szerint ugyanis olyan kombinált háló-
ebédlő-szalonberendezések készülnek, amely 'k' 
'őkélelesen megoldják a mai lakásproblémát, 
ame.lv egv- és kétszobás lakásokra törekszik-
A kiállításon látható hálószobája egyenesen 
szenzációs. 

Szőke István 

villanyszerelési vállalata az uccai főbejáratnál 
hivja fel az érdeklődést különösképen Lam-

"part-Fortuna és Spór-Eka petróleumfőzö ké-
szülékeivel. amelyek a legkényesebb igénvekel 
is kielégítik, amennyiben egyrészt igen olcsók, 
másrészt abszolút biztonságosak és teljesen 
szagtalan. Ugyancsak kitűnőek ennek a törek-
vő fiatal szegedi iparosnak saját készitményü 
lermofoi iai, amelyeknek igen nagv előnye, 
hogy a lehető legkevesebb villanyt fogyaszt-
ják. pádiók. csillárok, zseblámpák és falika-
rok egé,szit.ik még ki az izlé=es és jólsikerúlt 
kiállítási sátort, amelynek fogyatkozó áruit 
állandóan frissekkel pótoliák a Tisza Laios-
körut 57. szám alatti raktárból. 


