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Rövid idttn belül megnyílik 
a „Provincia utazásl-

és jegyiroda" 
Széleskörű bankszervezellei és a 
legnagyobb vidéki lapokkal, köz-
lük a Délmagyarországgal, ail ér-
dekközösségben az uj uiazasi- és 
jegy roda, ameiy temérdek ked-
vezménnyel lógja eiiálni oivasóink 

lomeqeil 

örömmel számolunk be egy nagy horderejű 
vállalkozásunkról olvasóközönségünknek: a 
Vidéki Napilapok Szindikátusa, amely a Dél-
magyarországgal együtt a vidék válogatott, 
legnagyobb, legtekmtélyesebeb lapjait sorolja 
tagjai közé, a Magyar Takarékpénztárak Közpon-
ti Jelzálogbankjával közösségben olyan vállal 
kozást hivott életre, amelynek a vidéki publi-
kum, tehát lapunk olvasótömegei is, rendkívül 
sok hasznát látják majd. Ennek az vállalko-
zásnak a neve: Provincia Utazási- és Jegyiro-
da. 

A Provincia szervezeteinél fogva 
behálózza az ország valamennyi 

jelentékeny városát 

és hosszú hónapok áldozatos munká ja után si-
került különféle intézményekkel és vállalatok-
kal olyan megállapodásokat létesítenie, ame-
lyek alkalmasak arra, hogy a vidéki közönsé-
get ugy Budapesten, mint valamennyi vidéki 
városban a legkülönfélébb utazási, ellátási és 
szórakozási kedvezmények egész sorában ré-
szeltessék. 

Meggyőződésünk, hogy a Provincia Utazási-
és Jegyiroda hézagpótló munkát foc végezni a 
vidéki közönség javára, hiszen 

a fővárosi lapok utazási- és jegy-
irodái révén eddig jóformán csak 
a budapesti publikum élvezhette 
azt a sok-sok kedvezményt, ame-
tveket egy itven üzletág nyújtatni 

tud. 

A Provincia Utazási- és Jegviroda elsősorban 
és mindenekfelett a vidéki közönség érdekeit 
fogja szolgálni és elképzelhető, hogy amikor 
alkalmas és megbízható erőforrások egyesül-
tek eme u j vállakózás sikere érdekében, nem 
is maradhat el az eredmény, amely a vidéki 
kulturpublikum életnívóját óhajtja olcsóbbá 

tenni. 

A Provincia Utazási- és Jegviroda, — amely-
nek Budapesten a Magyar Takarékpénztárak 
Központi Jelzálogbankja V., Tükör-ucca 4. 
számú palotájában van a központja, — hatal-
mas feladatot vállalt magára, ám kétségtelen, 
hogy a vele szoros érdekközösségben álló bank-
szervezettel és lapszindikátussal hivatott is ar-
ra. hogv a vidéki közönség érdekeit a legtelje-
sebb mértékben képviselje és védelmezze. 

A Provincia megállapodást létesít 
a főváros legkitűnőbb szállodái-
val, penzióival, éttermeivel, szín-
házaival, varietéivel, cirkuszaival, 
mulatóival, a hatalmas sporttele-
pekkel. strandokkal, gyógyfürdők-
kel. iidülőhelvekkel, szanatóriu-
mokkal, közlekedési vállalatokkal 
és még számos más hasonló vál-
lalkozással azért, hogv a Buda-
pesten megforduló vúlékiek ez-
után a lehető legtöbb kedvez-
ménnyel jussanak minden szó^ 
rakozási. ellátási és közlekedési 

szükségletükhöz. 

Am a Provincia Utazási- és Jegyirodának 
nemcsak az a célja, hogv a Budapestre kerülő 
vidékieket a lehető legtöbb és legnagyobb 
kedvezménnyel ellássa, hanem főleg és első-
sorban azért is dolgozni fog. hogy 

olcsó utazási és ellátási lehetősé-
gek megteremtésével minél több 
budapesti látogasson el a vidékre 
s ezenfelül a nagvobb vidéki vá-
rosok közönsége is minél nagvobb 
számban és minél gyakrabban 

jöjjön el hozzánk. 

Ilyenformán a Provincia Utazási- és Jegyiro-
da, amelyben tehát a Délmagyarországnak is ré-
sze van, a magyarországi belforgalom emelése 
körül jelentékeny szerpet fog játszani és a vi-
déki közönség kényelmének érdekében min-
den nagyobb városban tekintélyes helybeli 
pénzintezetekkel megállapodást köt majd, 
hogv ezek a hankok mint befizetési telephe-
lyek, már a saját otthonában kiszolgálják a 
vidéki utast és ellássák mindennel, amire a fő-
városban, vagy más vidéki városban szüksége 
lehet. 

A Provincia Utazási- és Jegyiroda szervezé-
si munkálatai a közeli napokban befejeződ 
nek s 

igen rövid időn belül Budapesten 
megnyílik az iroda utazási- és 
jegyüzlete, amely a fővárosba ér-
kezett vidékieket közvetlenül is 

kiszolgálja 

Zálogjegyét , 
b r i l l t á n s é s a r a n y 

ékszerét mielőtt el- fiípnán HtllfiC arany-, ézQstmliveanél 
adná, kiníllja tel UOO'Jdl UIVUO Városi zá loghtua 
szemben Oroszlán ucca Ora, ékszerjsvit&s olcsón. Tegyen 

kísér eiel! rdemes. 

A Provincia fővárosi üzletének megnyitásával 
egyidőben Szegeden is működni kezdenek azok 
a befizetési helyként kijelölt pénzintézetek, 
amelyek már itthon ellátják a szükséges út-
baigazításokkal az érdeklődőket és nyújtani 
fogják az összes kedvezményes szoláltatáso-
kat azoknak az olvasóinknak, akik bizonyára 
tömegesen veszik majd igénybe ezeket a na-
gyon hasznos, előnyös és egyúttal nagy ké-
nyelmet jelentő kedvezményeket. 

A Provincia Utazási- és. Jegyiroda által 
megszerzett kedvezmények pontos listáját rö-
videsen közölni fogjuk. 

Siessen! Mert már csak 2 napiq tart az olcsó 

kiárusifást cipők eladása 
a G r á c i a ctnőszalonbaii Kárász u. 3. 

Hirek 
— Amerikai magyarok adománya a Szege-

den levő jugoszláv menekülteknek. Newyorkl 
keltezéssel levél érkezett szombaton Szegedre, 
a polgármester cimére, hogv a southbeud-i 
magyarok egyik mulatságukon 50 dollárt gyűj-
töttek a Szegeden elhelyezett jugoszláviai me-
nekültek számára. Azt kérdik a levélben a 
polgármestertől, hogy a pénzt miképen küld-
jék el. A polgármesterhelvettés szívélyes hangú 
választ küldött az amerikai magyaroknak, 
megköszönte az adományukat és kérte, hogv az 
ö««zeget a polgármesteri hivatal cimére küld -
jék el, innen azután továbbítják majd a me-
nekültek részére. 

— Lakások bejelentése a szabadtéri előadá-
sokra érkező vendégek számára. A Szabadtári 
Játékokra érkező idegen vendégek elhelvezésé-
vel megbízott H e g e d ű s Antal árvaszéki el-
nök panaszos levéllel fordult a rendezőbizott-
sághoz. Sajnálattal állapítja meg. hogy a bel-
városból és j>edig a Tisza Lajos-köruton belül 
cső részről nagyon kevés, némelvikból egv la-
kást sem jelentettek be, a Kárász-ucea, Ber-
zsenvi-ucca és több Tisza La ios-köruton belüli 
részek lakásadói teljesen hiánvzanak a beje-
lentők közül, holott az elhelvezés kérdése Sze-
ged város Ogve s igv kívánatos, hogy az ide-
genek jó emlékekkel távozzanak városunkból. 
Hegedűs Antal árvaszéki elnök tehát ismétel-
ten kéri a város lakosságát, hogy az elszállá-
solás kérdésénél ilven szeirmon tokra legvenek 
f iav lommel és hivatalába ielehtsék be felaján-
landó lakásaikat. V:~denféle téves birrM szem-
ző- *iíV, bo«'v az idegen a szállásért a 
megállapított összeget a szállásufalvánv átvé-
te'eVor a városból tartozik lefizetni, a szállás-
adó nedig a szállásutnlvánv ellenében mindiárt 
a ve»rlért tnvnrása után másnan rhefUnnía a 
pénzt és lakását a bizottság uiból kiutalja. 

— Orvosi hir. Rendelőmbe rövid- és ultra rövid-
hullámra készüléket szereztem be. amellyel gyógy-
kezelésemet megkezdettem. Dr. Cserne János or-
vos. tb. közkórházi főorvos. Kálvária-ucca 10. — 
Dr. F e l l e g } Gvörgv. v. pánsi tanársegéd. beT-
gvógvá'sz szabadságairól hazaérkezve, rendelését 
ismét megkezdte Zrinyi-ueca 5: szám alatt. 

— Frontharcos-iinrepélv. A szegedi frontharcos 
szövetség TV. és telepi körzetei néniinnepélyt ren-
deznek augusztus hó 11-én dchitán 2 órai keadettel 
Fodor-telepen a Tátra-téren. 

— A vér felfrissítése céljából —• kiváltkép 
középkorú férfiaknál és nőknél — ajánlatos né-
hány napon át korán reggel egy pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserüvizet inni. 

EIsfirenriiikárpitosmunNák 
S z e d r a i l n é l t Kész fote ek, rekamiék. 

Szent mihály-ucca 1. szám (Fodor-ucca sa rok ) 

— Dr. Bálint Sándor egyetemi magántanár 
előadása a Népművészeti Bemutatón. Az Alföl-
di Népművészeti és Néprajzi Bemutatón — 
amelyet Szegeden a Szabadtéri Játékok idején 
rendeznek meg —, több érdekesnek ígérkező 
előadásban is ismertetni fogják a szegedi és az 
alföldi népművészetet. Az első ilyen előadást 
dr. B á l i n t Sándor egyetemi magántanár, az 
ismert kiváló szegedi etnográfus fogja tartani 
„A szegedi népművészet" címmel augusztus 
6-án délután 5 órakor. Dr. Bálint Sándor 
egyébként az alsóvárosi népélet minden mo-
mentumát felölelő érdekes fényképeit is ki 
fogia állítani és a bemutató rendelkezésére bo-
csa jt ja alsóvárosi néprajzi gvü iternényét is. A 
bemutató olvan látványosnak ígérkezik, hogv 
azt minden bizonnyal nemcsak az idegenek, de 
a szegediek is a legnagyobb érdeklődéssel 
fogják megtekinteni. A bemutató ünnepélyes 
megnyitása augusztus 2-án. pénteken lesz. 

x Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ucca. 

— Lug . . . Szombaton reggel sulvos állapot-
ban vitték a mentők a belgvógvászati klinikára 
S z a b ó Imréné 40 éves asszonyt, aki a király-
h'ajmi kovácsmester felesége. Az asszony szom-
baton ha inaiban nátronluggal megmérgezte 
macát, tettét azonban csa knéhány órával ké-
sőbb vették észre hozzátartozói. A szerencsétlen 
asszonv állapota sulvos. 

— Golyóscsapágyak, gyermekkocsik Kállaynál. 

— Házinyúl-, galamb- és méhészeti kiállítás. A 
szegedi kisállattenyésztők augusztus hó 3-tól 15-ig 
terjedő időben a köznti hid alatt kiállítást ren-
deznek. A kiállításra beneveahet mindenki házi-
nyulakkal, galambokkal és méhészeti cikkekkel 
A kiáliiitáson való részvételt elfogadja augusztus 
l-ig a Szegedvidóki Házinynltenyésztők Egyesüle 
te Széchenyi-tér 9., II: emelet 7. és a Szegedvidékl 
Méhész Egyesület elnöksége Dugonics-tér 10. 

a hétfőn, azaz 15-én kerdödő 
Tekintse meg kirakatomban 
szezonvégi kiárusitási árainkat 

> REICH ékszerésznél, Kelemen 

uoca 11. 


