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Ötvennyolc kereskedő 
mintegy 100 kirakattal vesz részt 

a szegedi kirakatversenyen 
Szombat délután félötkor két négytagú bi-

zottság indult el a Kereskedelmi és Iparkama-
rából, hogy szemügyre vegye azokat a kiraka-
tokat, amelyeket 58 kereskedő jelenlett be a 
kamaránál a versenyen való szereplésre. Ilyen 
nagyarányú kirakatverseny Szegeden még so-
ha sem volt, aminek legvalószínűbb magyará-
zata, hogy a kamara nemrégen kirakatrendező 
tanfolyamot rendezett, amelyen egész sereg 

fiatal és ambiciózus kereskedősegéd vett részt, 
akiknek unszolására most a főnökök bejelen-
tették kirakataikat. Nem szabad ugyanis el-
felejteni, bogy a szép kirakat nem olyan ol-
csó mulatság, amilyennek látszik és nem csak 
abból áll, hogy az árut kirakják, hanem néha 
igen költséges beruházások és anyagok szük-
ségesek hozzá. Mindenesetre örvendetes, hogv 
akadt Szegeden 58 kereskedő, aki nem riadt 
\issza a költségektől és lehetővé tette, hogy ki-
rakatrendezői a nyilvánosság előtt is vizsgáz-
hassanak. Már elöljáróban is megmondhat -
iuk. hogy a vizsga kitűnően sikerült. A legkü-
lönfélébb szakmák vettek részt a versenyen és 
a kirakatok túlnyomó része megütötte azt a 
mértéket, amelyet hozzájuk fűztek, sőt akad-
lak meglepően szép. ötletes és nagyvárosias ki-
rakatok is, amelyek szigorú bírálatot is kiáll-
nak. 

Az egvik bizottságban a Délmagvarország 
munkatársa is résztvett a Kereskedelmi Kama-
ra felkérésére és igv módunkban áll a kira-
katok legnagyobb részéről számot adni és pe-
dig az alábbi ábécészerinti sorrendben: 

A városszerte előnyösen ismert Adlcr Edény-
csarnoknak nem kell alkalom, hogv szép ki-
rakatokat csináljon, mert kirakatai mindig 
olyanok, mintha kiállításra készültek volna. 
A mostani versenyre összeállított kirakatában 
a nemes porcellán ebédlőkészletek és dísztár-
gyak mellett a pompás kristálvkülönlegessé-
gek díszlenek és a káprázatos szebbnél-szebb 
holmi, különösen nz esti kivilágításnál ugy 
hat. mintha az ezeregyéiszaka kincseit vará-
zsolták volna az üveg mögé. 

A fehércégtáblás Boros cég versenvkirakala 
színeinek diszkrét eleganciájával kellemes szin-
folt a nagy zűrzavarban. A halványkék és fe -
hér leheletkönnyű női lukszusz-fehérnemüek 
mint egy vágyálom ragyognak a kitűnő külső 
világítás fényében. Valósággal szenzációként 
bal ez a kirakat különösen azok előtt, akik a 
fehércégtáblás Boros cég rendkívül mérsékelt 
árait ismerik. Mindenesetre a legjobb bizonyí-
téka annak, hogv itt a legszerényebb és a leg-
igényesebb vásárló egyaránt megtalálja a neki 
megfelelő árut. 

Bruckner Testvérek vasáruháza ,1 szép ki-
rakatot álljlotl össze a versenyre s mind a 
három olyan komoly, hogy nehéz lenne eldön-
teni, melyik méltóbb a kitüntetésre. Az egyik-
ben felsorakoztatták a konvhafelszerelési cik-
kek legpraktikusabb darabíail, amelyek közül 
minden háziasszony kiválaszthatja, amire 
szüksége van. A másik kirakat bemutatja a 
kályhau jdonságokat, amelvekben igen taka-

rékos tüzelés érhető el. amellett a kályhák árai 
méltányosak. Harmadik kirakatában pedig a 
vadászomberek talál iák meg a szükséges fegy-
ver. tölténv és egvéb vadászati felszereléseket, 
melyeket ízlésesen egészítenek ki a kirakott 
korcsolyák. 

Becsei rövidúruüzlet is még a réai, békebeli 
cégek közé tartozik, de lénést tartott a meg-
változott viszonyokkal. Kirakatában meglenő 
figvességgel rendezte el a leguiahb divatú cik-
keket: strasszosnttokat, gombokat, esipke és 
georgette gallérokat, női bőröveket, szatén 
nyaksálakat, gyönyörű szén kombinékat cs 
hálóingeket. 

A Columbia CinAözIet fKán'"-ucca 185 ki-
rakata általános sikert arat. Finom ízMs«H 
dekorálva ki vannak állitva a női és fórt! ri. 
pökölteménvek. melveknek mmd« n égve* da-
rabjai a Colnmbia-gyá'- már ; s közis-
mert megbízhatóságáról tanúskodnak. 

A Domán-Szőnvegház két kirakata a ma-
gyar ipar fejlettsége és versenyképessége mel-

tp«z bizonyságot. Az egvtk'ion szebbnél -

szebb szőnyegeket, a másikban modern függö-
nyöket helyezett el művészi beállításban Ge i-
z e r Mihály kirakatrendező. Ez a két kirakat 
beszédes bizonyítéka annak, hogv az egy-
szerű polgári lakájt előkelő eleganciája sem 
elérhetetlen álom, mert a szebbncl-szebb és 
meglepően olcsó magyar szőnyegek és füg-

gönyök valóban meghitt kellemes otthont biz-
tositanak a szerény viszonyok között élő ma-
gyar középosztálynak is. Á versenyre beneve-
zett két kirakat nemcsak a birálók tetszését 
nyerte meg. de a közönségét is. 

A Del-Ka cipőáruház azok közé tartozik, 
amely kirakataival csak emeli a verseny nívó-
ját. Nem hangsulvozzuk, mert hiszen ugy is 
tud in mindenki, hogy árui elsőrendüek, árai 
szolidak és kirakatai nívósak. Igy azután nem 
is okozott feltűnést, hogy amikor a zsűri a ki-
rakat elé éri, már úgyszólván megszállva lár-
lotta azt a nézők serege. 

Deutsch Albert kirakata természetesen a 
legszebb csillárok, a legpompásabb rádiók és 
a legkülönfélébb villamossági háztartási tár-
gyak ízléses csoportosítása. A közönség nem-
csak kellemes látványosságnak tekinti a kitű-
nően világított kirakatot, de már a karácsonyi 
vásárló szemével vizsgálja annak tartalmát. 

A hölgyek álmainak beteljesülését jelenti a 
Gombház Gsekonics-uccai kirakata, ahol 
frappáns elrendezésben mutatják be a kitűnő 
L. B.-márkás hernyóselyem harisnyákat. Egy 
hatalmas fcstékes tubusból folyik ki a festék 
s mire a palettára kerül, ott már mint a leg-
különfélébb színárnyalatú harisnyakiállitás 
pompázik. A Gombház-cég harisnyái nem 
szorulnak külön dicséretre, mert mindenki 
tudja, hogy itt a legmegbízhatóbb árut szol-
gálják ki a nehéz viszonyoknak megfelelő szo-
lid árakon De a Gombháznál szerzik be a höl-
gyek gomb. strassz, csipke és egyéb ruhadiszi-
tési kellékeiket is. melyek mind a legnagyobb 
választékban állnak rendelkezésre. 

Halmi József Tisza Lajos-köruti üzletének 
kirakata a békebeli kereskedő üzletére emlé-
keztei. Kipróbált személyzete segítségével min-
denből a szépet és jót csoportosította. Okulni 
is lehet lielőle: megmutat ia, hogyan lehet a 
szép és iól olcsón is adni. Nem kétséges, 
hogy a bíráló bizottság elismeréssel honorálja. 

Hoffmann Dezső üzlete szép leányok és 
asszonyok bevásárlási helve. A nekik való 
cikkekért Hoffmann üzletét keresik fel. Ezek-
ből az árukból állított össze egv szén kiraka-
tot. A bíráló bizottság elismerése bizonyára 
nem marad cl. 

Ilöfle kesztyűs és fűzős cég agilis tulajdo-
nosa G a l a m b o s Ferenc már napok óta se-
rényen buzgólkodott azon. hogy kirakata .a 
legnívósabb legyen. A kirakata olvan. mint 
az üzlete, esak finom áruja van, épnen ezért 
esak nívós vevőkörrel dicsekedhet. Bcmélhe-
tőleg Galambos igyekezetének meg lesz az 
credtuénve, a bíráló bizottság elismeréssel ho-
norál ia. amely feltéllenül azonos lesz a kö-
zönség elismerésével. A szavazó versenyen is 
az eGök közi lesz. 

A Keltűig T.aios-cég négv hatalmas kiraka-
tával vesz részt a versenven. A fővárosi íz-
léssel összeállított kirak a fokban láthatók a 
szebbné'-szebb női és férfiszövetek és való-
sággal feltűnést keltenek a szinpoirmás se-
Ivemkülőn'effesséffek. Elfcr"'licág nélkül jneg-
áttijntthnthik; hogv - a kirakatok méltán 
megérdemlik az első dünt. mégis ezek a ki-
rakatok esak izelilőt adnak az óriási üzletben 
felhalmozott szebbnél-szebb áruk hatalmas 
választékából. 

Krier Rudolf uri es cgvpnruhaszabő cég 
franpáns elgondolással oldotta meg kirakatá-
nak elrenda-»á<5g|_ Fuv hatalmas centiméterrel 
és egv annak megfelelő méretű szaboollóval 
dekorálta a változatos szövetkittönlegesséffe-
ket anvlvekbnl n*Vet után a leskifoffácteta-
rtabh öttönvök készülnek a patinás nevű Krier 
cég műhelyében A közönség is tudomásul vet-
te már. hogv a Krier cég már nemesek egvon-
robaszabó- modern szabású öltönvei és kabát-

Kerékpárosok! 
EI*ören«IU kerékpárokat engedményes ár» 
ban részletre adom. Gumlka' és alkatrészeket 
most filléres ( B 4 n l A 
árban kaphat 9 Z 9 T H O 9 9 Ü U O l n A I 

S z e m e l i . K i s * D . mno t s i i 

jai egy nivón állanak a kimondott civil sza-
bók munkájával. Kirakata érdekes elgondolá-
sával közfeítünést kelt és feltétlenül méltó a 
kitüntetésre. 

A „Kék Csillag'' természetesen régi jóhíré-
hez híven, a szolid eleganciát képviseli a ki-
rakatok áradatában. A legelegánsabb női ru-
hakelmék Ízléses kombinációja kétségtelenül 
alkalmas arra, hogy a járókelőt útjában fel-
tartóztassa. A közönség már szombat este oly 
nagy tömegben ,lepte el a kirakat előtti jár-
dát, hogy néha már a közlekedés is elakadt. 

Kovács Béla Tisza Lajos-körut 51. szám 
alatt levő textilüzlete egy kirakattal és nagy 
dijeséllyel vesz részt a versenyen. Versenyki-
rakatának disztingvált tónusa általános meg-
lepetést keltett. Gyapjú ruhaszövetek, taftok cs 
általában azok a divatanyagok sorakoznak a 
kirakatban, amelyek az elkövetkezendő sze-
zon szineit mutatják be a közönségnek. 

Larnpel és Hegyi gondosan megtervezett ha-
tásos kirakata a cég saját gyártmányait mu-
tatja be artisztikus csoportosításban. A leg-
szebb női ruhát, kabátot, mellénykét, dzsem-
pert látjuk a kirakatban és pedig valamennyi 
kék árnyalatban, ami nemcsak esti világilás-
ban, de nappal is megállásra kénvszeriti a 
járókelőt. A kirakat rendezője: G e i g n e r 
László külön dicséretet érdemel sikerült alko-
tásáért. 

Lcvav Henrik Tisza Lajos-körut 39. szám 
alatti üzlete nincsen kirakatversenyre beállít-
va. A régi szolid cégnek mindig az volt az üz-
leti elve, hogy a jó áru a legjobb propaganda. 
Kirakata mindazonáltal igen ötletes, de nem 
is sejtteti azt az óriási tömeg árut. ami az üz-
letben fel van halmozva. Az óriási raktárban 
megtalálható a legegyszerűbb anvagtól kezdve 
a legkényesebb angol divatszövetig minden. 

Az M. B. C.-nek a város legszebb pontján 
álló világvárosias üzlete mindenképen Szeged 
egyik látványossága, amelynek kirakatni ál-
landó kiállításnak tekinthetők. Ha a cég mé-
gis benevezett a kirakatversenyre, az inkább a 
kereskedői szolidaritás jele. Á kiállítási kira-
katban elhelyezett Mont Blanc cipői egyrészt 
a kifinomult izlés szimbólumai, másrészt a 
praktikus és egészséges lábbelik bemutatója. 
A cipők, mind eredeti modellek és a cég saját 
gyártmányai. 

Neufeld Sámuel üzlete a Tisza Lajos-köruti 
kereskedők közt egyike a legkeresettebbeknek. 
A kirakatversenyen résztvevő kirakata szép 
áruknak szép elrendezése. 

A Nemzeti Sajlóvállalat kirakata egy nagy-
városi papir- és irószerkereskedést varázsolja 
elénk. Kazettás levélpapírokból, töllőtollakból 
és írókészletekből mutat be a cég nagy vá-
lasztékot olyan hatásos összeállításban, hogy 
az semmiesetre sem marad hatástalan a zsű-
rire. 

Fóliák Testvérek kirakatában természetesen 
a G. F. B. harisnyákat látjuk minden színben 
és minőségben. Ennek a kirakatnak az elbírá-
lásánál nem lehet figyelmen kivül hagyni, 
hogy tisztára magyar áruról van szó és pedig 
olyan gyártmányról, amelv nemcsak árával, 
de minőségénél fogva is fölöslegessé teszi a 
külföldi behozatalt. 

Bácz-cipész Kölcsei-uccaí kirakatai a férfi-
cipők legmodernebb darabjait mutatják be. 
Bácz egyébként az egyetlen cinészmcster, aki 
résztvesz a kírakatversenvben, de cipőinek ele-
gáns formája s a használt anvagok közismer-
ten elsőrendű minősége, olyan nívóssá te-

szik kirakatát, bogy nemcsak hogy a szegedi 
einőüzletek mögött nem marad él. de bárme-
Ivik fővárosi elegáns cipőüzlet mellett is meg-
állná a helyét. 

Szabó L. és Társa cég Kárász-uccai kirakata 
más alkalomkor is a legszebb kirakatok közé 
tartozik. A kirakatversenyen résztvevő kira-
knia egyenesen szenzációs. Már szombaton 
csodáiára jártak, minden járókelő figyelme 
erre iránvnlt. Ami a textilszakmában esak fi-
nom és szén van, nem hiányzik onnét. Világo-
san bizonyítja azt is, hony a fővárosi keres-
kedőkkel versenyképes árban, ízlésben, minő-
ségben. felesleges tehát Budanestre futkosni 
vásárolni. 


