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Arról azonban, hogy legalább is még 3 
temető kell Alsótanyán is, felsőtanyára is. 
szólóik. Alsó tanyán kell egy temető Röszkére, 
egy a Lengyel-hez is, felsőtanyára óatébaÖb 
egy a Lengyeléhez, egy Királyhalomba. Fel-
sőtanyán egy Csengelére. egy Kzatymazra. 
Mert az tudott dolog, hogy nem egészen he-
lyes, bogy 20 km. távolságra kell cipelni ra-
gályos és nem ragályos halottakat. 
A temetőik mellé nem kell anyakönyvi, sem 
plébániai hivatal, mert nem a kényelem a fő, 
de a huTlaszállitás meggátlása. Persze, ha 
van reá pénz, jó lesz a hivatalok felállítása is. 

Felsőközpontra is, Alsóközpontra is, Rösz-
kére is kel] egy rendes járvány kórház: 2 
vagy 3 kis pavilonnal, melyben helyet kap-
janak a súlyos tüdővészesek is. Ez különben 
Hollós dr. ügye már. 

A lakás és .házépítési szabályrendelet ta-
nyai szempontokra is kiterjesztessék. Ha a 
törvény nem ad ma jogot magánemberek 
lakásai milyenségének előírására, nem baj, de 
abba, hogy a gyermekek milyen lakásban 
lakhassanak, van jogunk beleszólni. Elő kell 
írni, milyen nagy legyen egy szoba, Irány em-
ber lak'hatik 'benne, milyen nagynak kell az 
ablakjának lennie etc., ós minden tanyához 
árnyékszék csináltatandó. És meghatározandó 
mily távolságira lehet a lakástól, a krrttól az 
istálló s a disznóól. A gyermek életének vé-
delme ürügyet adhat a beavatkozásra ma is. 

Utak kellenek. Nem szikes, járhatatlan 
ntak: köves utak a fővonalakon az orvosok 
lakásához minden irányban. Nem az orvosok 
érdeke ez, nem is a népé, az egyeseké: a köz-
egészségé. A vizek lecsapolásáról sem kell 
talán írnom: egyszer majd csak nem lesz viz, 
ha — nem fog esni az eső. 

A kuruzslók, zugbábák orvosasszonyok, 
ráhnádkozók gyökeresen és végérvényesen 
kiirtandók. 

A váras belterületén pedig csupán ezeket 
szeretném látni: a tiszti orvosok praxisának 
(megszüntetését, rendőrorvcsakat, prostituált-
kórházat, nagy kórházat, gyermek-kórházat, 
járványlkórházat, tüdővészkórházait (Hollós 
szerint), veneriáskórbázat, bakterológiai ál-
lomást szernmtermelő intézettel, csatornázásit 
és vízvezetéket, munkáslakásokat és némely 
egyebeket még. 

Lehet, hogy minden együttvéve sokat 
mutat, de tekintve azt, hogy e kívánalmak 
egy része már megvalósulás előtt áll, más ré-
szük előbb-utóbb kényszerű módon lesz vég-
rehajtandó, ismét más részükhöz nem kell 
semmi pénzáldoza/t: mégiscsak menni fog 
valahogy, . . . lia . . . 

Pártos Zoltán. 

Magyar 
ta lá lmány, magyar készi tmény nem ért még el olyan sikert, 
mint a Diana sósborszesz . Évrő l -év re rohamosan emelkedik a 
fogyasz tás s ma már közel évi 16,000.000 palack Diana sás -
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az 

ország 
határain tul is el jutott már e párat lan szer hírneve. Ten-
gerentúli á l l amokban ép ugy ismerik és fogyaszt ják, mint 
idehaza. Magyarok, ha külföldre u taznak , okvetlenül maguk-
kal viszik, inert aki eeyszer megszokta , nem tud már meg-
lenni nélküle. I gazán : szerénytelenség nélkül e lmondhat juk , hogy 

nem volt 
még készí tmény, mely ily rövid idő alatt ily párat lan népszerű-
ségre, közkedvel tségre tegyen szert , s ennyire nélkülözhetet lenné 
vál jék. Ha ku ta t juk e siker okait , azt látjuk, hogy nem a rek-
lám, nem a szervezési munka , nem a kinálat hozta létre ezt 
a csodála tos sikert , 

hanem 
az az egyszeri! tény, hogy aki egyszer bármilyen ba jánál a 
Diana sósborszeszhez fo lyamodot t segítségért , e biztos hatású 
háziszerben föltét lenül megta lá l ta amit kereset t s ezért aztán 
később is á l landóan ragaszkodot t hozzá, kijelentvén, hogy 
amig csak 

lesz 
a világon Diana sósborszesz , házábó l ki neui hagyja fogyni. 

Ára 1.30 f i l lér. Kapható mindenütt. 

Füelípusltútielq: Diana Hemkedelml Részu.-Táps. 
BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz . 

Beszélgessünk. * 
A fahonvéd: Nyit már az idő. 
Én: lEzt semmi sem bizonyítja jobban, 

minthogy a maga gulibáját is kinyitották. 
A fahonvéd: Teli tüdővel szívhatom a 

tavaszi levegőt és mint valami fegyencet, 
nem tartanaik nappal is lakat alatt. 

én: -Csak a szájára ne tegyenek lakatot, 
mert most olyan világot élünk, amilkor nem 
szeretik az igaz beszédet. 

A fahonvéd: Nem szeretném, ha a füle-
met bedugaszolnák, mert nem utolsó élvezet 
ám hallgatni a testőreim tere-feréjét. iSok ér-
dekes dolgot tudok meg a beszélgetésükből. 

Én: És ugy tudom, hogy sok mindent 
meg is lát. 

A fahonvéd: Mindent, ami a szemem elé 
kerül. Egyelőre a látni-valóikat a korzó szol-
gáltatja. Sokszor térdig látom a különböző 
színii selyem harisnyáikat. 

Én: Ez sem utolsó látványossága az em-
beriségnek. 

A fahonvéd: Hűi bizony a mostani idő-
ben azt is mutogatják az emberek, ami nincs 
nekik, hát még amijük van! Mindent a kira-
katba tesznek. 

Én: Van rá eset, amikor takargatják, 
amit szereztek. 

A fahonvéd: Csák tán nem a csabai asz-
szonyokra gondol? Szép eset, de megesett. 

Én: Ugyan mit tud róluk? 
A fahonvéd: Semmi egyebet, minthogy 

egy asszony beállított a patikushoz és arra 
•kérte, adna valami szert, .ami célirányos le-
het, bizonyos állapot megszüntetésére. 

én: No és kapott az asszony? 
A fahonvéd: Fifikus volt a patikárus és 

azt mondta az asszonynak, egynek nem érde-
mes adni, hanem szedelőzködjenek össze és 
együttesen jelentkezzenek a célirányos szer-
ért, igy többet is, jobbat is kaphatnak. És 
vagy negyvenhétén jelentkeztek egyelőre a 
patikusnál. 

Én: A jelentkezésre aztán jelentkezett a 
csendőrség is, ngy-e? 

A fahonvéd: Ugy tortént. És az asszonyok 
a fogukat szívták és megátkozták a háborút, 
amely az időszaki muszka szerelmeket elő-
idézte. 

én: Most ismét megdőlt egy régi szólás-
mondás: A szerelem ugy szép, ha beszédes. 

A fahonvéd: Még az ördög sem szereti 
az ilyen beszédességet. 

Én: Még a szép beszédből is megárt a 
sok. 

A fahonvéd: A héten ugyancsak sok be-
széd volt az Aranyéinnepélyen, aminek, hogy 
nagyobb legyen a figurája, belépődíj mellett 
rendeztek a rendezők. 

Én: Meg jó szerencse, hegy nem fölemelt 
helyárak mellett. Ámbár ezt is emelhették 
vein a, ha már arra számítottak, hogy a lel-
kek emelkedjenek a beszédeik, a szavalatok 
fölött. 

A fahonvéd: Hanem ugy tapasztaltam, 
hogy hiányos volt a műsor, amelyből kima-
radt egy vers: a Családi kör. Ennek az el-
mondása parádésan festette volna a hely-
zetet. 

Én: A festés a piktorok tudománya, va-
lamint a libák árusítása a kofákéé. 

A fahonvéd: Az áip, ni, megérkezteik a 
libák. Nótaszó mellett jöttek: Száz liba egy 
sorba . . . 

Én . .. Pusztult el az utón. És elől jött 
a gunár. 

A fahonvéd: A gunarak mindig elől jön-
nek, mint a kofák a tanyai kocsik előtt. 

Én: De rendőr nincs, aki meglássa őket. 
A fahonvéd: Mindig ugy volt, most is 

csak ugy van, hogy sokkal többen tudnak 
nézni, mint látni. 

Én: A látni tuidók közül se lát már 
egyik-másik érdemes polgártársunk többé. 

A fahonvéd: Ugy vélem, a derék Vajda 
Bélára tetszik gondolni. Érdemes, munkás 
ember volt, aki szívbéli, jó ember volt, inig 
közöttünk járt. 

Én: És a szivét nem a kabátján Ikivül 
hordta. Felőle el lehet mondani, hogy vaj-
dája volt a szegényeknek. 

A fahonvéd: Akaratos ember volt, min-
dig tiszta, mintha skatulyái)] húzták volna ki. 

Én: De nemcsak a ruhája volt tiszta, a 
gallérja fehér, de az volt a keze is, meg a 
lelkiismerete is . . . 
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Dráma 4 felvonásban. 

Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyer-
mekjegyek csak az első előadásokra érvényesek. 
Jegyek délután fél 2órától kezdve előre válthatók. 

A Szegedi Kenderfonógyár Részvénytársaság igaz-

gatósága és feiügyelőbizottsága mély megilletődéssel jelenti, 

hogy fel ügyelőbizottságának tagja, 

VAJDA BELA ur 
elhunyt. 

Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. 


