
D E L M A G y A R O R S Z Á G 

h o g y k i v á l a s s z a 

felesége, férje, gyermeke 

karácsonyi ajándékát 
Karácsonyi olcsó drainlc már érvényben vannak 

kötöttáruk, harisnyák, fehérnemiiiek 
óriási választékban 

íampel és hegyi 
1250 szegedkörnyéki gazda kérte 

a csütörtöki határidőig 

b'rtokának védetté nyilvánítását 
(A Délmagyarország munkatársától 

uszteri rendelet értelmében november niszteri rendelet érteimében november 30-án, 
déli 1 óráig kérhették a gazdák birtokaiknak 
vedetté való nyilvánítását. A szegedi járásbí-
róság telekkönyvi hivatalánál a határidőig 1250 
szegedkörnyéki gazda kérte birtokának védetté 
nyilvánítását. Az elmúlt hetekben 745 kérvényt 
nyújtottak be. a csütörtöki napon valósággal 
megrohamozták a gazdák a telekkönyvi hiva-
talt és pár óra alatt több mint félezer kérvényt 
adtak be. 

A kérelmek túlnyomórészt 10 holdas földte-
rületekre vonatkoznak, de vannak gazdák, akik 
alig néhány száz négyszögöles földjük védetté 

nyilvánítását kérték. A legnagyobb védetté 
nyilvánított földbirtok Szeged környékén egy 
tagban 300 katasztrális hold. Az 1250 kérvény-
ben összesen 37.000 holdnyi területet kérnek 
védetté nyilvánítani. 

Elterjedt annak hire, hogy a védetté való 
nyilvánítás bejelentésének határidejét meg-
hosszabbítja a földművelési miniszter. Dr. Lu-
káts Ignác, a iárásbiróság elnöke közölte a 
Délmagyarország munkatársával, hogy csü-
törtök délig hivatalos értesítés nem érkezett 
Szegedre a benyújtási határidő meghosszabbí-
tásáról. csak közvetve értesült róla. hogy de-
cember 15-ia meghosszabbítják a határidőt. 

A Délmagyarország előfizetőiért 
Karácsonyi társas utazás, kedvezményes 
budaoesti színházjegyek, balesetbiztositát. 
takarékossági akró, tárgysorsjáték, kará-

csonyi könyv, féláru kölcsönkönyvtár 
Azokat az akciókat, amelyekkel előfizetőinek 

támogatását meg akarja hálálni és szolgálni a 
Dél ma gvarország, állandóan kiterjesztjük uj 
területekre. Előfizetőink érdekeit szolgáló, ma 
már valósággal intézményes munkánk során, 
két ilyen ujabb megállapodást létesítettünk. Az 
egyik az, hogy 

bekapcsolódtunk, épp ugy, mint a 
legtöbb budapesti lap, a magyaror-

szági és nemzetközi utazásokat 
rendező egyik legnagyobb vállalat 

érdekkörébe 

s ezzel biztosítottuk egyrészt azt, hogy előfize-
tőink a legolcsóbb utazásokban kedvezménye-
sen vehetnek részt, másrészt azt, hogy meg-
felelő számú jelentkező esetén a Szegedről Bu-
dapestre való utazás is mérsékelt tarifa mellett 
legyen megtehető. Ennek az akciónknak során 

mindjárt az idén 

karácsonvkor rendezünk társ»» 
utazást előfizetőink részére, 

miután karácsony ünnepe az idén három naposr 
s miután lehetővé akarjuk tenni azoknak az, 
előfizetőinknek, akiknek módjukban van a oa-i 
pi munka robotját karácsonyi kirándulással 
kipihenni, hogy olcsón juthassanak hozza ilyent 
utazáshoz. Ennek a speciális szegedi karácso-
nyi kirándulásnak, valamint egyéb társas uta-
zásainknak részletes programját és feltei »eit 
már egyik legközelebbi számunkban kőzzi íogJ 
juk tenni 

Megállapodást létesítettünk azonkívül az 
egyik 

budapesti szinházjegyirodával, 

amelv szerint előfizetőink a napi árnál olcsóbb 
ban kapnak Pesten színházjegyet. A megálU» 

értelmében igazolt előfizetőink az An-< pod 
arái 

ás 
rássv-uti Színházba, a Belvárosi Szinházht* 

a Bethlen-téri Színpadnál, a Fővárosi Operett-» 
színházba, Kamaraszínházba, Király Színházba* 
Magyar Szinházba, Pesti Színházba, Royal Or-< 
feumba, Uj Színpadhoz, Városi Szinházba, Vig-t 
szinházba 25 százalékos kedvezménnyel kapjálá 
a jegyet. 

Ezen a két kedvezményen kivül a Délma-» 
gvarország * 

3. 1000 pengőre biztosítja minden előf izet i 
jét baleset ellen, 

4. alkalmat ad állandó takarékoskodásra ta-* 
karékossági szervezete révén, 

5. gazdag és gyakorlatilag is értékes karácsom 
nyi aiándékkönvvet ad minden előfizetőjének. 

6. hatalmas kölcsönkönyvtárát féláron bo~< 
esáitía az előfizetők rendelkezésére. 

7. december 17-én tárgy sors játékot rendez, 
amelyen a következő tárgyak kerülnek kisor-
solásra: 

egy Benvovszkv-festmény, 
egy Schöberl-Morpheus pamlagágy, 
egy kerékpár, 
egv Aristol gramofon, 
egy Schöberl-fotelát 
egv elegáns férfi telil 
egy hatágú csillár, 
egy férfi öltöny mérték szerint, 
egy magyar-perzsa szőnyeg, 
egy jégszekrény, Fekete-gyártmány, 
egy redőnvös amerikai Íróasztal, 
egy kristályüveg dohánvzókészlet, 
egy 12 személves asztalkészlet, 
egy alpakka evőkészlet, 
egy utibörönd, 
egy villanyos teafőző, 
egy sezlon, 

egy négvrészes zsurasztal. 
Ezek együttesen olyan hatalmas kedvezményt 

tesznek ki, hogv azt az előnvt, amely ezeknek 
a kedvezményeknek révén előáll, távolról sem 
lehetne megváltani, ha ilyen megváltásról egy-
általán lehetne beszélni, azzal a szerénv ö s z j 

szeggel, amelybe a Délmagyarország kerül! Ne-
hézségeket nem ismerő, fáradhatatlan mun-
kánk egvre szebben érő gyümölcse az a szerve-
zet, amelvet híveink és barátaink még mindig 
nagyobbodó tömegének szolgálatában sikerült 
kiépítenünk. Legyen szabad emellett hivatkoz-
nunk szerkesztésünknek közismert szellemére, 
amelv a közérdek törhetetlen szolgálata mel-
lett iránvelvül az igazságért való harcot, a 
gyöngébb védelmét, az elesett ápolását, a ter-
melő munka és termelő osztályok minden ér-
dekeinek a gondozását hirdeti es követi vezérlő 
elv gvanánt. 


