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vény székhez és azt kérte, bojy az ügyészség 
rendes szokás szerint vizsgáltassa ki az ügyet, 
tehát elsősorban a vizsgálóbíró hallgassa ki 
Hockot. A vé Jő Hock János nzowali szabadlábra 
helyezését is kérte. Hock János hir szerint per-
törlést kérelmet is nyújtott be 

Hock Jánost barátai szeretnék megfogatni 
de az ügyészség egyelőre nem ad lá'oqat r's 
engedélyt. Paptársai Is melegen é-r'«kl!td',ek 

különösen a lazarlsták Az egyház egyébként 
sohasem indított eljárást Hock János ellen. 

Ho?k János sorsáról szombat este 6 óráig 
kell dönteni, mert az őrizetbevétel csak 48 
óráig tarthat. 

Rnróthy Pál, az ügyészség elnöke pénteken 
délben megjelent az igazságügymlniSztemél, 
akivel sokáig tanácskozott Hock János ügyéről. 

Szombaton megalakul 
a parasztpárti Vajda-kormány 

Külügyminiszter Jitulescu lesz 
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(Budapesti tudósítónk telefon jelet se.) Bu-
karestből jelentik: Vajda Sándor a király meg-
bízására reggel Bukarestbe érkezett és dél-
ben kihallgatáson jelent meg a királynál. Vpjda 
kihallgatása közel egy óra hosszat tartott. Ami. 
kor távozott a királyi palotából az újságírók 
kérdésére a következőképen felelt: 

— E pillanatban a király megbízottja vagyok, 
mint homo regius. 

Vajda ezután a nemzeti parasztpárt veze-
tőivel, köztük Mantuval, a lemondott miniszter-
elnökkel tanácskozott, majd a sajtó képviselői-
nek a következőket mondta: 

— A király megbízott a kormány megalakí-
tásával és én a megbízatást elfogadtam. 

Éjszakai jelentének szerint a Vajda-kormánv 
megalakulása szombat estére várható. A pa-
rasztpárt pénteken, a késő esti órákig tartó ta-
nácskozáson kimondotta, hogy Vajdát felha-
talmazza nemzeti parasztpárti kormány ala-
kítására és hozzájárul ahoz is, hogy a kül-
ügyminiszteri tárcát Titulescunnk ajánlja fel. 
A király megbízása és a párt hozzájárulása 
alapján most már Vajda megkezdte tárgya-
lásait. 

Két uj kéményseprő-kerületei létesítenek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy a kereskedelmi 
miniszter jóváhagyta az uj kéménysepresza-
bályrendeletet, azonban elrendelte a kémény-
seprő-kerületek eddigi beosztásának megváltoz-
tatását, mivel nagy aránytalanságot állapított 
meg az egyes kerületek között, elrendelte ezén-
kivül a kéménykataszter elkészítését is. 

Dr. Katona István tb. tanácsnok, iparható-
sági biztos megbeszélést tartott az érdekelt 
kéményseprő-mesterekkel az ügyben és ismer-
tette előttük a miniszter rendelkezését. Kö-
zölte, hogy a miniszter rendelkezése alapján 
Szegeden az eddigi hat kéményseprőkerület 
helyett nyolc kerületet kell felállítani, mert kü. 
lönben egy-egy kerületben a kémények száma 
meghaladná a háromezret, már pedig a mi-
niszter határozottan ugy rencVkezett, hogy há. 
romezer kéménynél több r.em lehet egy kerü-

letben. Így két uj kéményseprökerület lesz a 
városban és igy a város hatóságának gondos-
kodnia k;ll az uj kerületek betöltéséről Ezért pá-
lyázatot irnak ki a két kéményseprőmesteri ál-
lásra. A pályázaton résztvehet minden olyan 
büntetlen előéletű kéményreprősegéd, aki leg-
alább tizenöt éve dolgozik szakmájában. 

Az uj kerületek iránt már is nagy az érdek-
lődés, sőt vannak olyan segédek, akik már be 
is nyújtották pályázatukat. A pályázatokat első-
fokon az iparhatóság bírálja el és másodfokon 
dönt a polgármester, ha az elsőfokú döntést 
valaki 'megfellebbezi. 

Közölte dr. Katona István azt is a kémény, 
seprőmesterekkel, hogy a miniszter rendelke. 
zése értelmében legkésőbb február elsejéig el 
kell készíteni a kéménykatasztert, amely az el-
lenőrzést könnyiti meg. 

Tanácskozás a kereskedelmi és iparkamarában 
a tisztességtelen verseny megakadályozására 

tervezett javaslatról 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az utób-

bi évek fokozatosan lanyhuló üzleti konjunktúrá-
ja fokozott agilitásra késztette a kereskedőket. 
Bendkivül éles verseny fejlődött ki az üzleti élet-
ben és ebben az iramban le kellelt maradnia a 
régi vágású konzervatív kereskedőknek, különö-
sen pedig annak, aki a „jó bornak nem kell cégér" 
álláspontjára helyezkedett. A kereskedelmi mi-
niszter most bizonyos intézkedéseket tervez élet-
beléptetni. A tervezett intézkedéseket egy tör-
vényjavaslat keretében most küldték szét az érde-
kelteknek. A javaslattervezetet a szegedi kereske-
delmi és iparkamara is megkapta véleményezés 
céljából. Miután a hozzászólásra engedélyezett 
időt igen rövidre szabta a kereskedelmi minisz-
ter, a kamara péntek délelőttre hivta össze beltag-
jait a javaslat megvitatására. 

Vértes Miksa a kereskedelmi osztály elnöke 
vázolta az értekezlet célját, majd dr. Cserzy Mi-
hály titkár ismertette a tervezetet, amelynek lé-
nyege az, hogy a kereskedő hirdetésében nem 
hangoztathatja, hogy az áru a rendes kereskedelmi 
forgalmon kivüli eredetű, tehát, hogy zálogházból, 
árverésből vagy csődtömegből való és ezért azt 
a rendesnél olcsóbban árusítja. Nem hirdetheti és 
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kirakatába sem Írhatja ki, egymás mellé vala-
mely áru eddigi árát és az olcsóbb uj árat. Az 
árat szabad hirdetni, de minden külön hangsúlyo-
zás nélkül. 

Az iparos, vagy kereskedő árukészletét végel-
adás, önkéntes árverés, üzletmegszüntetés, üzlet-
felosztás, üzletáthelyezés, vagy ezekhez hasonló 
alkalomszerű vásárlási lehetőségek hirdetésével 
csak abban az esetben árusíthatja, ha erre az 
iparhatóságtól engedélyt kap. Ilyen árusiitásra 
csak az kap engedélyt, aki legalább két éve árusit 
ugyanabban a helyiségben, aki öt éven belül nem 
rendezett hasonló kiárusítást. Ezeken kívül az 
iparhatóság csak olyan esetben adhat engedélyt, 
ha az üzlettulajdonos elhalt, vagy ahol valamely 
elemi csapás folytán az áru értéke lecsökkent. Az 
ilyen alkalmi árusítás három hónapnál tovább 
nem tarthat. Üzletmegszünés, felszámolás, vagy 
végeladás miatt engedélyezett kiárusítás után a 
kereskedő vagy iparos köteles iparigazolványát 
visszaadni és csak két év elteltével kaphat uj 
iparigazolványt, de azt is csak más község terüle-
tére. Megengedhető a tervezet szerint, hogy egyes 
szakmák, valamennyi kereskedő, évenkint két 
ízben 15—15 napig idényvásárt rendezhessen, hogy 
a raktáron maradt, vagy divatja mult árut elad-
hassák. Karácsony és húsvét alkalmából megen-
gedhetőnek tartja a tervezet a szokásos alkalmi 
vásárok rendezését nyolc napi időtartamra. Azon-
kívül, hogy akik a felsoroltakat megszegik, két 
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hónapi elzárással ós pénzbüntetéssel büntethetők, 
büntetendők azok is, akik art kijátszák, vagy ki-
játszani segítik. Ezek közé sorozza a javaslat azt 
a kereskedőt, aki üzletét a fentemiitett kiárusitási 
engedély lejárta után megszüntetve, két éven be-
lül egy másik üzletbe csendes társként belép. 

A tervezet ismertetése utám élénk vita indult 
meg. Általában kedvezően fogadták a kereskedők 
a tervezetet, eltekintve néhány olyan ponttól, 
amely a hirdetések túlzott megszigorítását célozza, 

Dr. Kerté«« Béla különféle helyes módosítást 
ajánlott, amelyeket a jelenlevők helyesléssel io-
gadtak. 

Korda Jenő a karácsonyi és húsvéti alkalmi 
árusításra hosszabb terminust kívánt, mert 8 
nap nem elég az érdeklődés felkeltésére. Végül is 
az a vélemény alakult ki, hogy egész december 
hónapra, terjesszék ki az alkalmi ámsitás lehető-
ségét. A húsvéti ünnepeket megelőzően 20 napra 
kívánják az alkalmi árusítás kiterjesztését. 

A másfél órán ált tartó vita összegezéseképpen 
Vértes Miksa elnök kijelentette, hogy az elnökség 
bevárja az ipari osztály tanácskozásán kialakuló 
véleményeket és az összes módosítások figyelem-
bevételével késziti el a tervezetre vonatkozó fel-
terjesztését. 

Hathónani elzárásra* 
Ítélték gróf Zichy Tivadart 

feltételesen 
Bécsből jelentik: A tartományi törvényszék ma 

délben kezdte tárgyalni a fiatal Zichy Tivadar 
gróf bűnperét. A grófot különféle kölcsön- és hi-
telezési ügyekkel kapcsolatban többrendbeli csa-
lással vádolják. 

Zichy Tivadar kijelentette, hogy nem érzi ma-
gát bűnösnek, adósságokat csinált ugyan, de sen-
kit sem akart megcsalni. Azzal védekezett, hogv 
édesanyja halála után a felvidéki birtokból ráeső 
rész 600 ezer pengőt ér és azt remélte, hogy ert a 
birtokrészt hamarosan pénzzé lehet tenni és kifi-
zetheti belőlük adósságait. Első felesége után kb. 
kétmillió pengős vagyon ügyében sem fejezték 
még be a hagyatéki eljárást és azt is remélte, hogy 
első feleségének családja a régebbi váltőadósságo-
kat ki fogja fizetni. 

Kihallgatták a károsultak egy részét is, körtük 
többen kijelentették, hogy nem kérik a gróf meg-
büntetését. 

Az Ítéletet a délutáni órákban hirdették ki. Bű-
nösnek mondották ki gróf Zichy Tivadart és hat-
hónapi szigom elzárásra ítélték; vádlottársát: 
Amoldi Waltert három hónapra, de mindkettőjü-
ket csak feltételesen. 

— Kulturest. A Szegedi Katolikus Legényegye-
sfilet pénteken este tartotta meg januári kultur-
estjét. A Visszhang Dalkör énekszáma nyitotta 
meg a műsort, majd Fábián Ferenc szavalt Dr. 
Mester János egyetemi tanár a fascizmw szelle-
méről tartott előadást. A műsoron szerepeltek 
még: Dorkó György, Battancs István, Pékár Ist-
ván és Groszner Vilmos, végül P. Vella Dezső 
elnök záróbesaédet mondott. 

Művészies selyemszőnyeg 
mintáa és esikoa, hozott holladékanyagból la legoleaöbban késztü 
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Uj huscsarnok nyiit 
Tisza Lajos Körút 32. szám alatt. 

(POap&kbazárral szemben) 
ElaSrendtt marha-, borja- éa aertáahnaok, mindenkor frlta hen-
tesáruit legolcsóbb napi áron. Figyelmes Kiszolgálás. 
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