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A másik érdekessége Spitzer Salamon kiállításá-
nak a légnedvesítő-készülék, amelynek működésben 
lévő modeljét matatja itt be. Ez a légnedvesítő a 
textilgyárak nélkülözhetetlen készüléke és szakem-
berek szerint bámulatosan tökéletes. E szép és érté-
kes pavillon többi darabja is dicsősége a magyar 
iparnak. 

Amputáltak és testi hibában szenvedők az orvos-
tanárokkal egyetemben a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoznak azokról a minden külföldi gyártmányt 
felülniúló kozmetikus művégtagokról (fllzlábfejes. 
amerikai rendszerű) és ortopédiai készülékekről, ame-
lyek a Notterpeok és Kiss orvosi műszerész-cégnél 
Budapest, VIII., Német ueea 26. készültek. E cég 
megbízhatósága országszerte bizalmat kelt. 

Művészi lámpaernyőiről liires Párizsban Blattncr 
Géza magyar festőművész. Preparált bőrből készült 
gyönyörű újdonságait Blattner Gyula képviseli a vá-
sáron. A pesti képviselet címe II., Donáti ucca 2. 
szám. Ezek a diszkrét fényt adó ernyők igazi díszei 
a lakásnak. 

Az árumintavásáron igazi nagy feltűnést keltett 
E^irtni anyaival a Dunántúli Kézitáska- és Dörönd-
gyár. Ez a pécsi gyár, amely százados múltra tekint 
vissza, országos hírűvé vált már öttorony védjegyű 
kitűnő készítményei révén. 

Friss virsli készül a közönség szemeláttára. A 
vásár legvonzóbb és kétségtelenül »legízléseeebb« 
pavillonjúbau pompás virsliké}; árusítanak. A virsli-
ket a közönség szemeláttára készítik el JFeiss András 
és Társa-cég húsipari gépei, amelyeknek minden por-
cikája a magyar ipar fejlettségét dicséri. A meg-
nyitáson kormányzói elismerésben részesült Weiss 
Frigyes mérnök és Stefka János cégtulajdonos. 

A »Sürgős« fürdőkályha és a kitűnő légnedve-
sítő. Nagy közönsége volt már a kiállítás első nap-
ján Spitzer Salamon nagyiparos központi berende-
zési. vízvezetéki stb. gyártelepe (Visegrádi u. 29. 
Telefon: L. 904—50.) kiállításának, amelynek egyik 
legérdekesebb darabja a »Sürgős« elnevezésű gyors 
melegvízfejlesztő fürdőkályha. Ebbe a boszorkányos 
kályhába beledobnak egy maréknyi forgácsot, meg-
gyújtják és azonnal melegvizet ad. Két kilogram fá-
val pedig negyedóra alatt 10 fokos teljes fürdőt ad. 
A kályha nemcsak bámulatos gyorsan melegít, ha-
nem annyi fűtőanyagot takarít, meg. hogy ezzol a 
megtakarítással egy év alatt amortizálja egyébként 
is olcsó árát. 

Kedves ötlettel gazdagította a vásár sikerét a 
Frankfurti Életbiztosító Társaság, amelynek tiszt-
viselői egy háznagyságú takarékperselyben informál-
ják az érdeklődő közönséget, aki biztosítja magát, 
.mingyárt magával vihet — egy kis perselyt. A nagy 
frankfurti konszern életbiztosítási állománya 91G 
millió aranymárka, vagyis 75 billió magyar korona. 

Horthy Miklós kormányzó Belatiny Artúr kíséretében a Nemzetközi Árumintavásár meg-
nyitására érkezik 

Schillinger Béla szőnyegkereskedő-cég kiállítása 
a tavaszi vásáron megérdemelt feltűnést keltett. 
A színpompás valódi keleti perzsaszőnyegek óriási 
választékával vetekednek az elsőrendű német perzsa-
szőnyegek, amelyeknek olcsó árai versenyen felül ál-
lanak. A vásárt látogatók érdeke, hogy a közismert 
cég városi raktárát (Teréz körút 15.) is tokintsék meg. 

Az Üjlaki-pavillon szenzációi. Építkezés szem-
pontjából rendkívül fontos az Újlaki Tégla- és Mész-
égető Részvénytársaság és leányvállalatainak együt-
tes kiállítása az Iparcsarnok jobb sarkánál, a kocsin 
érkezők bejáratának mindkét oldalán, ahol a modern 
építkezéseknél kitűnően bevált »Újlaki« válaszfalon, 
»Újlaki« födémboltozaton, »Újlaki« aszbesztcement-
palán és az Újlaki téglagyár egyéb gyártmányain 
felül az egyesült Építőipari és Hajózási Részvénytár-
saság rendkívül tetszetős műkő-pavillonjában a mo-
zaik- és cementlapgyártás, valamint az építési és 
díszítési célokra szolgáló műkőipar, továbbá a sírkő-
ipar remekei láthatók és a »Lean« svéd rendszerű 
gyorsépítkezés kézi üzemű gépe is bemutatásra kerül. 

Fly-Tox fülkéje előtt a kormányzó őfőméltósága 
hosszasabban elbeszélgetett a kiállító Révész Ernő 
és Társa cég ottlevő tulajionosával, elismerve a Fly-
Tox légy- és rovarírtószer elsőrangú hatásosságát, 
amelyre környezete figyelmét is felhívta. Őfőméltó-
sága annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
ezt a kiváló szert, amely nem volt ismeretlen előtte, 
minél szélesebb rétegekben ismertetni és terjeszteni 
kellene, tekintve azokat a kiszámíthatatlan károkat, 
amelyeket a legyek és különféle rovarok úgy a gaz-
daságban, mint a magánháztartásokban okoznak. 
Fly-Tox, ez a föltétlen bevált rovarírtószer, legyek és 
egyéb rovarok pusztításánál nélkülözhetetlen. 

A Mohai Ágnes víz pavillonja a legszebb. Török 
József gyógyárukereskedelmi, rt. ásványvízosztálya 
óriási tökebefektetés árán minden tekintetben ver-
senyképessé tette a »Mohai Ágnes;' vizet, amely mél-
tán megérdemli a legegészségesebb ásványvíz jelzőt. 
A vizet a leghíresebb orvosprofesszoraink ajánlják 
mindenféle betegség ellen. Üdítő és borvíz. A kor-
mányzó úr őfőméltósága és kísérete hosszasabban 
időztek a kiállításnál és legmagasabb elismerését fe-
jezték ki. A pavillonban vasárnap délután jótékony-
célra Lábass Juci és Lukács Pál a Mohai és Parádi 
vizekből kóstolót ad. 

A Keisz József rt. játék- és díszműáru-puvillonja 
a hazai játékáruipar hatalmas fejlettségéről lesz ta-
núságot. A kizárólagosan a vállalat részére gyártott 
babák teljesen egyenrangúak a világhírű francia és 
olasz gyártmányokkal, emellett jóval olcsóbbak. De 
hazai gyártmányain kívül hatalmas és szemet gyö-
nyörködtető választékot találunk itt külföldi, — a 
leég egyedáruságát képező játékárukból is. A vállalat 
nemcsak az ország összes szakmabeli kereskedő cégé-
vel tart fenn állandó összeköttetést, hanem az utód-
államokba és a Balkánra is számottevő mennyiséget 
exportál. A kiállítási pavillont, mely a vásár egyik 
látványossága, a cég első kirakatrendezője, Bauer 
István készítette. 

Bárcziházi Bárczy István; De Vienne gróf francia követ; gróf Karácsonyi Jenő; Jacques 
Davignon vicomte-belga követ és a budapesti diplomáciai testület a Nemzetközi Áruminta-
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