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Holnap kezdi meg 
működését a Provincia 
Utazási és Jegyiroda, 
amely a vidéki közönség törne* 

Íjéit sok utazási« szórakozási, el-
átási, kulturális és sportkedvez* 

ménnyel látja el 
Szegeden a Délmagyarország a Provincia helyi kirendelt-
sége. - Egy országos sajtó- és bankszervezet áll a Provin-
cia mögött, amely hai&nk belső idegenforgalmát akarja 
lényegesen megerősíteni. - Vi l lámgyorsan népszerű lesz a 
Provincia Pengőszelvény-fUzet! 

Holnap kezdi meg működését országszerte 
*gy angyrah-lvatott vállalkozás: a Provincia 
Utazási ós Jegyiroda- Az ország valamennyi 
Jelentékeny vidéki városában lesz egy-egy ki-
rendeltség. amely azzal a nagy célkitűzéssel 
indul- hogy a vidéki közönség tömegeit minél 
több kedvezménnyel lássa el s ezáltal Magyar-
ország belső forgalmát jelentékenyen erősítse-

Olcsóság, kényelem, kockázat-
mentesség! 

A Provincia Utazási és Jegyirodának a 
vidék' utas takarékoskodása érdekében megol-
dandó rövid programja ez: 

olcsóbbá tenni. még pedig lénye-
gesen olcsóbbá a vidékiek utazását, 
szórakozását- ellátását, kulturdÜS" 
és sportszükségletéi! Olcsóbbá ten-
ni mindezeket- de ngy, hogy ez a 
megtakarítás a vidéki utas számá-
ra minden esetban a legteljesebb 
kényelmet és a legtökéletesebb kor 

kózatmentcsséget jelentse. 

A Provincia Utazási és Jegyiroda nagvon 
komoly, megbízható vállalkozás- amely az 
anyagi és üzleti felkészültség le^eliesebb biz-
tosítékaival rendelkezik- Ez a vállalat a Vidé-
ki Napilapok SzíndlkátusAnak és a Magyar Ta-
karékpénztárak Központi Jelzálogbankinak 
közös alapítása- tehát egyrészt a legtekinté-
lyesebb vidéki lapok állnak a háta mögött, 
másrészt pedig egy régi neves nesti pénzinté-
zet• amelynek az ország legkitűnőbb vidéki 
pénzintézeteivel van állandó és szoros össze-
köttetése 

A vidéki várövek forgalmát 
is erősíteni fogja a Provincia 

A legközelebbi napokban részletesen beszá-
molunk majd azokról a fervekről. amelyek 
alapján a Provirda Utazási és Jegyiroda a 
vidóki városok forgalmát kívánja megerősíte-
ni- Ugyancsak a legközelébbi napokban ismer-
tetjük majd a Provinciának azokat az akcióit, 
amelyek 

a megrendezendő csoportos utazd 
sok segítségével fővárosi és vidéki 
viszonylatban egyaránt lényege-
sen olcsóbbá teszik lapunk olvasó-

közönsége számára a vasúti utazást 

Ebben a cikkünk biti tulajdonképpen a Provin-
cia egy egészen újszerű- érdekes és hasznos 
működési ágára akarluk felhivni olvasóink fi-
íryelmét. az úgynevezett 

Provincia pcngöszelvcny-füzetre-

amely mindem bizonnyal villámgyorsan nép-
szerű lesz egész Magyarországon-

Mi az a pengőiszelvéivy-i'flzet? Nem egyéb-
mint egy szellemes összefoglalása, egv vé-
kony kis füzetbe való összegyűjtése miná-
azoknak a kívánatos kedvezményeknek- ame-
lyeket ezután a vidéki közönség a Budapestre 

való utazása alkalmával játszi könnyűséggel 
igénybe vehet Aki a Provincia pengőszelvény-
füzetet a Provincia szegedi kirendeltségénél a 
DIma gy a ro r s zá gn ál megvásArolI a. 

budapesti tartózkodása során 25 szá-
zalékkal emeli pénze értékét• 

mert a szabályos napi árnál lényegesen ol-
csóbban jut olyan szükségleteinek kielégítésé-
hez. amelyeket a fővárosban egyetlen vidéki 
kulturember sem nélkülözhet-

A Provincia pengőszelvény-füzet: 
a takarékoskodás kulcsai 

A Provincia pengőszel vény tulajdonosa ez-
után komoly mértékben takarékoskodni fog 
Pesten- mert akár 

autótaxit, akár szállodát- per v,'ót-
éttermet, sörözőt, kávéházai• szín-
házat- kabar ót- orfeumot, mulatót, 
bárokat v*sz igénybe, vagy sportte-
lepeket látogat: egyszerűen elő-
húzza zsebéből a Provincia pengő-
szelvény-füzetet s az abban elhe-
lyezett Szelvényeket teljes névérték-
ben készpénzként fogadia el tőle az 
a sok elsőrendű, megbízható buda-
pesti vállalat, amelyekkel a Provin-

cia jogérvényesen megállapodott• 

Ördöngösen egyszerű s éppen ezért ördön-
gösen ügyes, életrevaló és reális ez a tőrvé-
nyesen védett rendszer, amelynek alapján a 
Provincia pengőszelvényfüzet holnapul kezd-
ve megjelelik a piacon- Nincs benne semmi 
komplikáció, semmi homály- semmi bravúr, 
s^mmi raffinéria Pusztán ártól van szó. hogy 
a Provincia Utazása és Jegyirodával szerződő 
kifogástalan fővárosi vállalatok vezetői belát-
ták azt. hogy a nehéz viszonyok között élő 

Női kabátok 
Bundák, 
Férfi kabátok 
naarv választékban 

ÖRDÖGH térfl és nftl rohairnhá-

zában.SztchenvMér 18 

Maradjon hű 
a régi kedves szokásokhoz 

Karácsonyra 
órát, ékszert vásárom! lő/lön 

Mülhoffferhez 
Sxécfíenyi tér 9 saöm. 
OytnyArii ékszerek nagy oáiosstébban / 
Legolcsóbb árak ! Részletfizetés ! 

Z O N G O R Á K 
n e g y s z ó z pengőtől 
30 pengős részletekben la. 
O P E R A ZONGORATEREM 
Budapest, Erasébet kőrút ], BT 

vidéki publikumnak meg kell könnyíteni• ol-
csóbbá kell tenni a fővárosi tartózkodását, 
mert ha ezt sikerül megvalósítani' akkor nem-
csak a Provincia pengöszelvény füzetet lei-
használó vidéki utas jár jól. hanem az a pesti 
vállalat is- amely a takarékoskodással lo-
gyasztókepesebbé tett vidéki közönség részé-
ről forgalomszaporulatra számíthat 

20 százalék megtakarítás az egész 
vonalon! 

Hogyan néz ki a Provincia pemgőszelvóny-
ftizet? Nagyságát tekintve könnyen elfér a 
férfiak kabátzsebében vagy a hölgyek retiküi 
jében- hi-sz alig néhány vékony lapból áll- A 
füzet első és legu'olsó oldalán olvashatók rő 
viden összefoglalva a felhasználásra vonatkoz«' 
tudnivalók Benn a füzetben piros- fehér és 
zöld szinti lapok találhatók Egy-egy lapon 3 
darab 1 pengős és 4 darab 50 filléres perfo-
rált- könnyen leszakítható szelvónyszelet sze-
repel. tehát egy teljes lap névértéke 5 pengő 

Mit jelent a pengőszelvény-lapok píros, fe-
hér és zöld szine? Erre a kérdésre az a Pro 
vincia Kalauz cimü vékony kis füzet ad rész 
letes felvilágosítást, amelyet mellékletként in-
gyen kap a Provincia pongőszelvény-füzet mjn' 
den vásárlója- A Kalauzban szakmák szerbi 
vannak felsorolva azok a budapesti vállala-
tok. amelyek a pengőszelvényeket teljes név-
értékben készpénzként elfogadják- A Kalaui 
világosan tartalmazza- hogy melyik vállalat 
fogadja el a piros, a fehér• vagv a zöld szel-
vényt- Az a vállalat ugyanis, amely a piros 
szinü pengőszelvényt fogadja el 10 százalék 
amely a fehéret fogadja el 20 százaléik. amely 
a zöld színű pengőszelvényt fogadja el 30 szá-
zalék kedvezményt adott a rendes áraiból-

Az 5 pengő névértékű piros szinü szelvény 
lapot 10 százalékkal olcsóbban. tehát 4 pengő 
50 fillérért; 

az 5 pengő névértékű fehér szinü szelvény-
lapot 20 százalékkal olcsóbban. tehát 4 pen 
göért: 

az 5 pengő névértékű zöld szinü szelvény 
lapot 30 százalékkal olcsóbban, tehát 3 pengő 
50 fillérért adja el a Provincia szegedi kiren-
deltsége, a Délmag varország kiadóhivatala-

Tokintettel arra. hogy e 10- 20 és 30 száza-
lékos kedvezményeknek a középarányosa 2C 
százalék: aki pengöszelvéiy-fiizetet vásárol 
az a teljes névértéknél 20 százalékkal keve-
sebbet fizet érte• összegszerűen kifejezve ez 
annyit jelont, hogy a 15 pengő névértékű füzet 
ért csupán 12 pengőt kell fizetni• 

Nem vitás ilyenformán, hogy a Provincia ál-
tal nyújtott kedvezményeknek az igénybevé-
tele a legtisztább takarékoskodást jelenti! • 

A felhasználatlan pengőszelvényekel 
Szegeden, vagy Budapesten bármi-
kor visszaváltjuk. 

És most felmerülhet a kérdés: mi történik ak-
kor. ha valaki például nem használja fel ma-
radéktalanul a pengőszelvényeit? Mindenkit 
megnyugtathatunk- nincs kockázat! Ha a ma-
radék pengöszelvényeket nem akarja megőriz-
ni a legközelebbi pesti utazásáig, akkor vagy 
már Budapesten a Magyar Takarékpénztárak 
Központi Jelzálogbankjánál (V Tükörucca 4-1 
vagy a szegedi kirendeltségnél- a Dél magyar 
országnál bármikor visszaváltják-

A vidéki ipar és kereskedelem érdekeit 
tiszteletben tartja a Provincia. 

A Provincia Utazási és Jegyiroda a vidéki 
ipar és kereskedelem életérdekeinek védelmé-
ben őrizkedett attól hogy a pengöszelvény fel-
husznrilására .vonatkozóan budapesti kereske-
delmi vagy ipari vállalatokká- áruházakkal 
megállapodást kössön- Csupán a közlekedési, 
szórakozási, sport és az úgynevezett vendég-
látóipar körébe tartozó vállalatokat vonta be 
működési körébe és ezeket is ugy válogatta 
Össze, hogy egyrészt Budapest legkülönbözőbb 
területcin legyen szétszórva, másrészt pedis; 
ugy a gazdagabb, mint a szegényebb vidék' 
utas megtalálja köztük azt a nívót- amely 
Jtcnztárcáiának leginkább megfelel-


