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ban van ennek a taktikának tendenciájával. De nem ül fel annak a
híresztelésnek sem, amely szerint a balpárt azért lépett volna vissza,
mivel az egységes párt listáján Szterényi József báró, a
fiajőlaní
liberális politikus is jelöltséget vállalt.
A másik kortestrükk az, hogy Kordás Pál
visszalépéséről és az ellenpárthoz való csatlakozásáról terjeszt a kormánypárt álhireket.
A valóság ezzel szemben az, mint már meg
is irtuk, hogy Kordás P á l betegsége

pett vissza, de a pártvezetőséghez
intézett
leve
lében bejelentette,
hogy a balpártot
a választási küzdelemben
telejs odaadással
támogatni

fogja.
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Orosházán a rendőrség nem engedélyezte
Nagy Vince programbeszédét.
(Orosházáról
jelenti a Détmaggaroszág
tudósítója.) Nagy Vince, a Kossuth-párt jelöltje ma este
Orosházára érkezett, ahol a pályaudvaron óriási
tömeg fogadta é s gyalog kisérte b e a városba.
Az Erzsébet királyné-uton a rendőrség szétoszlásra
szólitotta í e l a tömeget, amely azonban Nagy
Vincét egészen az Alföld-szállóig kisérte. Nagy
Vince ezután az illetékes hatóságoktól program-

beszédének megtartására kért engedélyt, amelyet
azonban azzal tagadtak meg tőle, hogy
Nagy
Vince nem talált olyan zárt helyiséget,
amely a
rendőrségnek
megfelelt volna. A zárt helyiségeket
ugyanis az egységes párt lefoglalta, a szabad é g
alatti gyűlésekre pedig a rendőrség nem ad engedélyt.

A szeged! polgármester választási agltáclója
é s kombinációk a fajvédő~Iistáről.
jelöltje. A földárverést s^pmbaton fejezik be,
tehát a polgármester azzal indokolta meg
látogatását, hogy az árveréseket akarja megnézni. Ez az indokolás már csak azért is áttetsző, mert a szegedi városházán senki sem
emlékszik arra, hogy a polgármester csak
egyetlen egyszer is részt vett volna földárveréseken. Az árverések azonban nagyon jő
alkalmat jelentenek a tanyai választókkal va
ló személyes érintkezésre, hiszen az árveréseken a tanyai választók százával jelennek meg.
Valóságos népgyűlés keletkezik az árverési bizottság körül, olyan népgyűlés, amelyet össze
sem kell hivni, be sem kell jelenteni a rendtiz legtekintélyesebb gazdája Ottovay Károlyőrségnek. A polgármester
a város-tanyán
nak bejelentette a tanyai választók csatlakoszállt meg és este, vacsorára vendégül látta
sását a balpárthoz, azonnal kiadták a pa- a tekintélyesebb gazdákat, akikkel vig poharancsot a tanyai választók visszaszerzézésére.
razás közben elpolitizálgatott.
A kortesek egész hadosztálya vonult ki AlsóAz egységes párt egyébként gőzerővel kezdtanyára és pénteken délután a város autóján
te meg az ajánláshoz szükséges aláírások öszmaga a polgármester is kiszáguldott, hogy
szegyüjtését. A közhivatalokban kapja meg az
végiglátogassa a tekintélyesebb gazdákat és egységes párti lista a legtöbb ajánlást A váaz egységes párt érdekében agitáljon közötrosházán is számos lista cirkulál, még pedig,
tük. Erre az agitációra ürügyet is talált, még nem tudni kinek az utasítására, az iveket a
pedig azt, hogy három napja bérföldeket ár- j hivatalos órák alatt rendszeres városi hivatalverez Alsótanyán Bokor P á l polgármesterszolgák és altisztek viszik szobáról-szobára.
helyettes, az egységes párti lista pótképviselő- I A tisztviselők legnagyobb része természetesen
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Az

egységéspárti körökben bombaként hatott
Alsótanya állásfoglalásának a hire és most még
inkább elkövetnek mindent, hogy mentsék a
nagy össze-visszaságból, ami menthető.
A
mentési munkálatokból maga a polgármester
is kiveszi a részét és azzal sem törődik, hogy
könnyen elvesztheti azt a népszerűségét, amelyet eddig éppen a pártatlanság
látszatának
fentartásával szerzett és őrzött meg. Amikor
pénteken futótűzként terjedt el a városban
Alsótanya állásfoglalásának a hire és amikor
az egységes párt intéző bizottságának kémszervezete jelentést tett arról, hogy Alsótanya

Megeszi-e a farkas a teiet?

mány megbukott. Boszorkányokat utóvégre most
is lehet kivinni nemzeti érdekből se, különösen
port-üzletre adják magukat, n e m békát exporIrta: Móra Ferenc.
tálnak, inkább ártatlan hajadonokat. A békát nem
is lehet kivinni nemzet érdekből se, különösen
Azt mondja a meteorológia, hogy az enyhe
igy követválasztások idején. Ma már le kéli nyeltélnek három tipusa van. Az egyik az, mikor
nünk a békát, legalább az az örömünk legyen
» légnyomás délen magas é s északon alacsony.
meg, hogy a magunkét "s nyeldessük.
A másik az, mikor a légnyomás nyugaton magas és keleten alacsony. A harmadik az, mikor
Igy aztán a régi tudományból nem is maradt
hazánkat sürün látogatják a depressziók é s soká
meg egyéb, mint az, hogy »nem eszi meg a faritt időznek. Sajnálom, hogy a szinoptikus térképek
kas a telet* Ami annyit jelent, hogy csinálhatizovár vonalait nem rajzolhatom ide, mert azokon
nak a tisztelt izobárok, amit akarnak, nem kell
aztán végkép belezavarodna a nyájas olvasó és
velük törődni, ha nem jött meg a tél november
én nagyon imponálnék neki, mert azt hinné róderekán, majd megjön december végére, h a nem
lam, hogy értek a meteorológiához. Pedig Isten
lesz itt karácsonyra, majd itt lesz húsvétra, mert
látja lelkemet, hogy amit az e n y h e tél három
ugy sohase vol, hogy megette volna a farkas a
típusáról írtam, abból csupán egyet értek és azt telet. Ezt a szentenciát sokat hallom az idén is,
se értem. Amit értek, az az, hogy a sürü é s
leginkább a kundombi ásatások szájtátóitól, akik
hosszú depresszióból enyhe tél lesz. Amit pehozzáteszik azt is, hogy igy tanulták ezt a régi
dig nem értek, az az, hogy akkor mért nincs
öregektől.
minálunk örök tavasz? Hiszen a mi a depressziót
Én pedig a régi öregek írásaiból azt látom,
illeti, nemcsak sürün látogatja szép hazánkat, hahogy a farkas néhányszor már o l y tökéletesen
nem olykor itt i s lakik nálunk tiz-husz esztenmegette a telet, mintha drótostót lett volna, akideig. Ilyen deprimált ország nincs több a viláből csak a bocskort illik meghagyni a jól nevelt
gon, azt megmondhatja Kogutowitz Károly is,
farkasnak. Száz esztendővel ezelőtt bizonyos Pap
mint szakember, pedig én igazán nem beszéltem
István nevezetű református pap szedte össze régi
trele össze.
följegyzésekből az enyhe teleket a Hasznos mulatságok
cimü budapesti szemle számára s itt
A régi világban a légtünettan
is könnyebb tutalálta a következő megkeveredett teleket:
domány volt, mint most. Még én is hallottam
gyerekkoromban, hogy mi szokta okozni a szá— 1182-ben olly igen lágy tél volt, hogy a gyüraz esztendőt. Az, hogy a magyar boszorkányok
mölts fák Február 2-án már rakvák voltak gyüSzent Mihálykor fognak e g y békát, azt eladják
möltsel.
a törökországi boszorkányoknak, azok
leássák
— 1284: Ebben az esztendőben a Fák levelei l e
a magyar kuttykuruttyot tizenhárom öl mélyse hullttak;
Karátsonkor
és Vízkeresztkor
a
ségbe, fölébe tesznek egy f é l téglát s mig azt falusi Leányok buza virágból, violából s más vionnan egy ártatlan hajadon véletlenül tovább nem
rágokból
koszorúkat
tsináitak.
Februáriusba a
rugja, addig minálunk nem esik s e hó, se eső.
szőllőnövések már nagyok voltak é s érett
epreHát ez exakt tudomány volt é s sokkal könnyebket lehet szedni.
Áprilisba
a szőllő. virágzott.
ben megértené a magaforma tudatlan ember is,
Az aratás igen bő lett.
mint az izobárokat, ciklonokat, anticiklonokat. De
1421-ben áprilisba érett tsereszmjét,
májusba érett
"bben a mostani istentelen világban ez a tudoszöllőt lehetett találni.

1926 november 21.
aláirja.
— Mindnyájan aláírjuk — mondta a Délmagyarország
munkatársa előtt az egyik városi tisztviselő — de, hála az Istennek titkos
a szavazás és a szavazáskor oda, arra a listá
ra szavazhatunk, amely legjobban megfelel
lelkiismeretünknek. A szavazáson jóvátehetjük majd úgyis azt, amit lelkiismeretünk ellen az egységes párti ivek aláírásával elkövettünk.
Szombaton egészen határozott formában az
a hir terjedt el, hogy a szegedi klerikálisok
és fajvédők a keresztény gazdasági (Wolff—
Ernst) párt zászlója alatt külön listát állítanak össze és felveszik a harcot az egységes
párt ellen. Hir szerint a fajvédő listán maga
Wolff Károly lenne a vezető, rajta kivül dr.
Tóth

Imrét és Milotay

lapszerkesztőt emlege-

tik, de szó van arról is, hogy Wolff helyett
dr. Nagy Endre postaigazgató-helyettes kerül
a listára.

A kultuszminiszter Szegeden.
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szombaton este a félhat órai gyorssal érkezett
meg Szegedre Klebeisberg
Kunó gróf kultuszminiszter, a szegedi e g y s é g e s párt listavezető képviselője. A minisztert az állomáson
ez e g é s z hivatalos Szeged fogadta. Megjelentek a főispán, az összes állami é s városi
hivatalok vezető tisztviselői, az egyetem tanárai, a polgármester é s az egységes párt
elnöksége. Megjelentek ezenkívül a négyes
sorokban kivonult egyetemi hallgatók is, akik
teljesen betöltötték az állomás perronját.
Felvonult az állomás elé a város egész autóparkja.
A vonalból kiszálló minisztert dr. Menyhárt
Gáspár üdvözölte a szegedi egységes párl
nevében. Az üdvözlésre a miniszter hosszabb
beszédben válaszolt. Az egységespárti lista
é s Bethlen István támogatására hivta fel a
választókat.
A fogadtatás után a miniszter é s kísérete
a város autóin a Tisza-szállóba ment, este
résztveit azon a vacsorán, amelyet a főispán
adott a miniszter tiszteletére, vacsora után
pedig megjelent a Katolikus Nővédő Egyesület bálján.
Programbeszédét vasárnap délulán öt órakor tartja meg a Tisza-szálló nagytermében.
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Szeged, Kelemen u. 7.

— 1540-re forduló tél igen lágy, mellyet o l y
igen heves száraz nyár követett, hogy erdők, boglyák, házak felgyúltak; a folyóvizek folyásoktól
megszűntek é s medreiket felszántották. Magyarországon a takarmány nem léte miatt 74 darab
marhát is meglehetett
10 forinton
venni.
— 1586—87: a gabonák már Húsvétra
kalászi
hánylak.
— 1620: igen lágy tél, koránti tavasz, meleg
Martius, ugy, hogy a méhek
már készen voltak a rajzással.
— 1722: az éjszaki Tartományokban is olly meleg idők jártak, hogy Januáriusba
aszobákat nem
kellett
fűteni.
Februáriusba
a
madarak
tojtak. Igen j ó esztendő lett utána, a
legszebb
tiszta buza, pesti méreje 75 pénz, kétszeres 30
pénz, árpa 15 pénz lett. Julius 13-án már tőpödt szellőket
lehetett
találni.
— 1754: egész tél olly meleg és száraz volt,
mint nyáron. Január, február egy ingbe
lehetett
járni. Február 12-én már a leggek széliére röpdöstek. Április elején már lekaszálták
a füvet.
— 1794: mind- a tél, mind a nyár örök emlékezetre méltó. Egész télen se hó, se esső, se fenn
biró fagy nem volt. Már az oct. nov. olly száraz, hogy őszit se vethetnek; a kutak kiszáradtak,
sőtt a folyók is, hogy őrölni sem lehetett. A Tisza
ugy elszáradt,
hogy csak térdig ért. Az alföldön
se tavaszit, se kukoricát n e m vethettek,
se
széna, se gabona nem lett s ember, barom majd
mind elveszett. Az emberek s o k helyeken füvet
ettek,
másutt
kukorica
tsulkát
törtek
porrá s
abból tsináitak
pogátsákat.
. . . Van a Hasznos
mulatságok-ban
több is,
de hasznos mulatságnak ennyi is elég. Ebből
is látnivaló, hogy az idei telet is megeheti még
a farkas, ha akkor lesz neki kedve. És akkor
olyan világ lehet nyáron, hogy, akkor meg mink
esszük meg a farkast. Legalább lesz egy kis változatosság a magyar konyhán, aliol ezidőszerinf
leginkább csak egymást esszük meg.

