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Minisztertanács 
Budapest, október 3. A kormány tagjai csü-

törtökön gróf Bethlen István miniszterelnök el-
nöklése vei minisztertanácsot tartottak, amely mia. 
denekelőtt a parlamenti munkarenddel foglalko-
zott Beható megvitatás tárgyává tette ezután a 
minisztertanács a gazdasági helyzetet és főként 
a vidéken jelentkező gabonauzsora kérdését A 
minisztertanács kettős irányú határozatot hozott: 
a jelenlegi helyzeten való azonnali segítés mód-
jaira nézve akként döntött hogy elsősorban azo-
kon a vidéki piacokon, amelyeken az uzsora a 
legkíméletlenebbül jelentkezik, a meglévő szervek 
«tján és a gabonakereskedelem bekapcsolásával, 
~~ a már megindult gabonaexport fokozása érde-
kében is —, vásárlásokat fog eszközöltetni a főld-
mivelésügyi miniszter felügyelete és ellenőrzése 
mellett A jövőre vonatkozólag a főldmivelésügyi 
miniszter megbízást kapott vidéki közraktárak lé-
»sitésére. Ezeknek az intézkedéseknek nvomán a 
gabonaértékesitési krízis enyhülése várható. Fog-
lalkozott a minisztertanács a vidéki hiteléletben 
Jelenikező visszás jelenségekkel is és felhatalmaz 
zást adottt a pénzügyminiszternek, hogy a helyzet 
orvoslása érdekében lépjen összeköttetésbe az arra 
illetékes tényezőkkel. Ezenfelül a kormány alkal-
mas eszközökről kivánt gondoskodni a tekintetben 
is, hogy az egyes helyeken mutatkozó hlteluzsora 
megrendszabálvoztassék. Végül a kereskedelmi mi-
niszter előadásában tárgyalta a vámtarifa reví-
ziójának kérdését és a kereskedelemügyi minisz-
ter iparfejlesztési programját. A minisztertanács 
este 10 óra után ért véget 

Kormánypárti képviselőjelöltek küzdelme 
a kiskundorozsmai mandátumért 

'Budapest, október 3. A Madarassy Gábor 
halálával megüresedett kiskundorozsmai vá-
lasztókerületben néhány hét múlva tartják 
meg a választást. A kerületi kormánypárt 
előbb Wekerle pénzügyminiszternek, majd 
Farkas Béla csongrádi és Aigner Károly 
szegedi főispánnak ajánlotta fel a jelöltséget, 
est azonban mind a hárman elhárították ma-
guktól. Ilyen körülmények között a kormány-
párt országos pártvezetőségétől várják, hogy 
rövid időn beiül döntsön a hivatalos jelöltség 
kérdésében. A kerületben egyébként máris 
tobb mint tíz jelölt kezdte meg propaganda-
munkáját. így a többi között Lányi Márton, 
"inich ödön és Szakáts József. 

Választási hírek 

A Szövetkezett Városi Balpárt 
e heti választási gyűlései: 

Szombat este fél 8 órakor a Kereszt- és Csaba-
«cca sarkán lévő Mirkó-féle vendégében. Elő-
adók: dr. Dettre János, Lájcr Dezső. 

Szombat este 8 órakor Alföldi- és Szivárvány-
acca sarkán levő vendéglőben. Előadók: dr. Va-
'enfiny Ágoston, Lájer Dezső, Dáni János és 
Gombos István. 

Szombat este 8 órakor a Szatymaz- és Ilona-
'̂ cca sarkán levő vendéglőben. Előadók: Marosán 
Milán, dr. Burger Béla, Lájer Dezső, Berg János. 

Vasárnap délután 4 órakor Aigner-telepen a 
?omonkos-féle vendéglőben. Előadók: Dáni János, 
« r Balassa István. 

Vasárnap délután 5 órakor Damjanich-ucca 31. 
jZárn, Sümegi-féle vendéglőben. Előadók: Gombos 
{stván, dr. Mezei Pál, Olejnylk József, dr. Kállai 
fc.mil. 

Vasárnap délután 5 órakor Füzes- és Pálfy-
^ccák sarkán levő vendéglőben. Előadók: dr. 
"Wre János. Lájer Dezső. 

Vasárnap délután 5 órakor Somogvi-leleppn, 3. 
J^ca 83. szám alatt levő Horváth-féle vendéglő-
°en. Előadók: Marosán Emil és Hodács Andor. 

Vasárnap délután 5 órakor Somogyi-Wrp -n, 24. 
j?cca, özvegy Németliné vendéglőjében. Előadók: 
"orváth József és dr. Bnrger Béla! 

A* Ujszegedi Népkörben csütörtökön este jelölő-
syuiés volt. L a n t o s Béla elnökölt az ülésen, 
tek i . ? . ° n í l o t t a ' mennyi mindenfélét helyez-

VevK- t á s b a a z uJ'szegedieknek. A gyűlés részt-
j J ? 1 örömmel hallották, hogy uj ártézi kutat 
W i á A 3 b a l f a s o r mellett vizesárkot vonnak, gya-
hatA* készítenek. Sor került ezután a törvény 

bizottsági tagságokra történő jelölések 
vlbhi v. E l s ö h e l y e n L a n t o s Bélát jelölték, to-
tanái-t y e k r e t l t k o s havazással H o r v á t h Jáaos 
tá l K a k u s z i P á l gátbiztost és dr. L e h e l 

" "Syvédet jelölte az ülés. 

SARG 

Makó néhány téli előadásra is meghívta 
a szegedi színészeket 

Nikelszky makói polgármester már most biztosítani akarja a színtársulat fffvő 
nyári vendégszereplését 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délelőtt Szegeden tartózkodott dr. 
Nikelszky Jenő, Makó polgármestere és a vá-
rosházán meglátogatta dr. Somogyi polgár-
mestert, majd dr. Pálfy József tanácsnokot, a 
színház intendánsát. A makói polgármester 
szegedi kollégájánál udvariassági látogatást 
tett, hogy visszaadja Somogyi Szilveszter leg-
utóbbi makói látogatását, az alkalmat azonban 
felhasználta arra is, hogy szinházügyekben is 
szót értsen a szegedi színház uraival. 

Somogyi polgármester előtt kijelentette, 
hogy Makó közönsége és hatósága igen nagy 
hálát érez Szeged iráni, amiért a szegedi tár-

sulat hat hétig vendégszerepelt a nyáron a 
makói színkörben és az egész város bizik ab-
ban, hogy a jövő nyáron ismét vendégül 
láthatja a szegedi társulatot. Erre szeretne 

konkrét Ígéretet kapni, mert különben más 
megoldásról kell gondoskodnia Makó hatósá-
gának. 

A szegedi polgármester kijelentette Ni-
kelszky, polgármester előtt, hogy konkrét ígé-

retet egyelőre nem tehet, de ha lehetsé-

ges lesz, a jövő nyáron is megtartják Makót 
a szegedi színház nyári állomásául. A polgár-
mester egyben megköszönte makói kollégá-
jának azt a szívélyes fogadtatást, amelyben 
Szeged képviselőinek volt részük a makói hősi 
emlék leleplezési ünnepélyén. 

A makói polgármester meglátogatta tfr. 
Pálfy József tanácsnokot, a színház intendán-
sát is, akinél aziránt érdeklődött, hogy Makói 
közönsége nem kaphalná-e kölcsön a téli sze-
zon alatt is egyszer-kétszer a szegedi színtár-
sulatot. Elmondotta, hogy bár a makói szín-
kör nem alkalmas arra, hogy benne télen is 
előadásokat tartsanak, mert nem fűthető, de 
van Makón egy nagyterem, amely háromszáz» 
ötven néző befogadására alkalmas, itt tart-
hatna a szegedi társulat néha kamaraelőadá-
sokat. Pálfy tanácsnok kijelentette, hogy a 
makói kívánságot, amely igy első pillanatra 
igen tetszetősnek látszik, megfontolja és ha 
lesz rá lehetőség, megszervezik a makói ka-
maraelőadásokat. i 

„Tizenhét évig 
nem kérdezték meg a polgárságot, 
hogy van-e valami uj kívánsága 
Élesen bírálták a Gazdasági Párt csOtOrtSkl vacsoráján a város gazdálkodását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Lel-

kes hangulatu pártvacsorát rendezett csütörtö-
kön este a viriüsek Gazdasági Pártja. Az 
Indóház-téri Sárkány-szálló nagytermében 
több, mint százötven virilis vett részt a va-
csorán. A beszédek sorát 

dr. Schwarz József 
nyitotta meg, aki bejelentette, hogy a párt-
program kibővült. Felvették a programba a 
lakásfel szabadítás ügyét is. A csatornázás kér-
dését is m e g kell oldani egyszer. Sokat be-
szélnek erről, de nem történik semmi, el-
lenben azokban az uccákban, amelyekben 
nincsen csatorna, sorra kapják a háztulajdo-
nosok az idézést és a büntetéseket, mert 
szennyvizeiket nem tudják hova levezetni. 

Éles szavakkal bélyegezte meg a Nagysze-
ged Párt harcmodorát. Kijelentette, hogy a 
Gazdasági Párt nem politikai alakulat. Külön-
ben az általános választásoknál mindenki oda-
szavaz, ahova a lelkiismerete parancsolja. Rá-
mutatott arra is, hogy kezdik terrorizálni és 
Eresszionálni az embereket. A nárt lelkes hi-

veit minősi! hetetlen módon rágalmazzák és ezt 
a nemtelen hadjáratot ő itt, a virilis válasz-
tók plénuma előtt megbélyegzi. (Éljenzés.) 

Dr. Barta Dezső 

arról beszélt, hogy a Gazdasági Párt elvei 
egyszerűek és változatlanok. Elvi "és személyi 
céljaik vannak. Az elvi cél nem más, mint a 
város polgárságának boldogulását előmozdí-
tani, személyi cél pedig, hogy azokat küld-
jék a közgyűlésbe, akik az elvj. célokat oda-
bent meg tudják valósitanL (Lelkes éljen-
zés.) 

Beszélt a legális és illegális választási harc-
modorról. A párt azt hitte, hogy amikor vi-
rilis polgárok választásáról van szó, olyanoké-
ról, akik független polgárok, szó sem lehet 
másról, mint a meggyőződés eszközérőL És 
ime, még a viriliseknél is alkalmazzák a kény-
szer, a megfélemlítés, a rágalom eszközeit. 
Célt tévesztett dolog ez, mert a választás 
titkos. Biztos abban, hogy az elnyomott é<? 
kényszeritett választó a Választás napján mégis 
a Gazdasági Pártra szavaz. (.Lelkes éljenzés.) 


