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Negyvenhárom ipartestület tárgyalja le csütörtökön 
Szegeden a kézmüvestestületről szóló törvénytervezetet. 

Nyilatkozatok 

Beszámolt annak idején a Délmagyarország 
arról, hogy a kormány elkészítette az Országos 
Kézmüvestestületről szóld törvényjavaslata 
vezetet, miután a kézmüveskamara tervét vég-
legesen elejtette. A törvényjavaslat tervezetet 
már meg is kapták az érdekképviseletek, ame-
lyeknek vezetőségei m i r le is tárgyalták az ips-
rosságra igen fontos kérdést. A szegedi keres-
kedelmi és iparkamara tisztában van a kérdés 
jelentőségével és éppen ezért a közvetlenül ér-
dekelt Iparossággal kívánja egy nagygyűlés ke-
retében megtárgyalni részletesen a Javaslat kér-
déseit. 

A kamara csütörtökön déletölt fél 10 órára 
hivta össze a nagygyűlést, amelyen dr. Landes-
berg Jenő kamarai titkár fogfa ismertetni a 
Javaslatot. A nagygyűlést az ipartestület nagy-
termében tartják meg, tekintettel arra. hogy a 
kamarai építkezések még nem fejeződlek be és 
igy még nem lehet igyénybevenni a kamara 
nagytermét. A gyűlésen egyébként meg fog 
Jelenni a szegedi kamara körzetébe tartozó negy-
venhárom Ipartestület egy-egy képviselője. így 
azután az egész környéki iparosság tisztábsn 
lesz a Javaslat részleteivel és előadhatja óhsjait. 

Az Országos Kézxüvestestület Jelentőségéről, 
valamint a csütörtöki nagygyűlésről a kővet-
kező nyilatkozatokat tették a Délmagyar ország 
munkatársa előtt: 

W immer Fülöp kamara i e l n ök : 

— A javaslatban arról van szó, hogy az 
ipartestületeknek közös központjuk legyen Or-
szágos Kézmüvestestület cím alatt, miulán a 
kézmüveskamara tervét a kormánykörök el-
vetették. A Javaslat létre akar hozni egy olyan 
központi szervet, amely szorosabb kötelékekbe 
fűzi az ipartestületeket. 

— A csütörtöki gyűlésre 43 ipartestületet 
hívtunk meg, hogy velük letárgyaljuk az iparos* 
ságot közvetlenül érdeklő Javaslat részleteit. 
Most már nincs szó kézmüveskamaráról, ha-
nem Országos Kézmüvestestületről. Ezt a cimet 
az ipartestületek közül néhányan felszeretnék 
váltani más névvel, például az Ipartestületek 
Országos Központja nevével. A csütörtöki gyű-
lésen alkalmat kívánunk adni az iparosoknak, 
hogy megvitassák a kérdést, hogy azután 
megfelelő észrevételekkel és kívánságokkal ter-
jessze fel a kamara véleményét. Néhány részlet-
kérdésben vannak még kívánni valók, de álta-
lában kielégíti a javaslat az érdekelteket. 

Dr. Pálfy J ő zae f 
a szegedi ipartestület t i tkára 

a következőket mondotta: 

— A i Országos Kézmüvestestületről szóló 
előttünk lévő tervezet fordulópontot jelent az 
ipariestületek életében. A tervezet általában ki 
elégíti az ip i t i érdekeltségeket, de azért sok 
kivánni valót is h igy hátra. Meg kell állapítani, 
bog? a Javaslat a jelenlegi helyzetben az Ipar-
testületek megerősítését szolgálja. 

— A csütörtöki részletes tárgyalás alkalmá-
val azokat az aggályokat, amelyek ma fent ál-
ltnak, azt hiszem, el fogjuk tudni oszlatni. 
Negyvenhárom testület lesz leien az értekezle-
ten, negyvenhárom teslület fogja megvitatni a 
tervezetet és igy az értekezlet határozatai irány-
adóak lesznek az országos véleményre, ezért 
nagyfontosságú a csütörtöki tárgyalás. Az ipar-
testület vezetősége egyébként már letárgyalta a 
tervezetet a kamara vezetőségével, bizonyos 
megállapodások történtek már és meg lehet 
állapitani, hogy a testület is a kamara között 
nincs ellentét. 

Dr. Landeaberg J e n ő 
kamarai titkár 

a törvényjavaslattervezetről ezeket mondotta: 

— A tárgyalás alatt levő törvényj&vaslatter-
vezetet illetően az a véleményem, amelyet a 
kereskedelmi miniszter a javaslattervezett ki-
sérő leiratában kifejtett. Leglényegesebb szem-
pontja az, hogy nem volna helyénvaló az alko-
tandó törvényben minden részletet szabályozni, 
hogy sok kérdésben az ipartestületeknek tevé-
kenységük irányításánál, berendezkedésüknél 
bizonyos keretek " xabad mozgást kell 
biztosítani, mert a i aprólékos szabá-
lyozása oly megkö vonna maga után, 

a tervezetről. 

amely erősen gátolná a testületeket abban, 
hogy feladataik megvalósításánál a helyi viszo-
nyok 8a|á'szerűségeire kellő figyelemmel lehes-
senek és működésükbe egészséges lendületet 
vihessenek bele. 

— Ebb5I a szempon ból ezt a törvényjavjs-
lattervezetet megtelelő keretnek tartom. Éppen 
ezért a kamara a javaslat tárgyalásának azért 
választatta ezt a módot, hogy annak legaltot-
mányosabb tárgyalását biztosithaesa. Épp ezt 
célozta a kamarának az az akciója, hogy a 
tervezet tárgyalásába a körzetébe tartozó ösz-
szes 43 ipartestületet belevonja és hogy a fel-
merülő óhajokat a kereskedelmi miniszter elé 
terjeszthesse. 
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Ankét volt a népjóléti minisztériumban az alkohol ellen. 
Budapest, szeptember 29. Vass József nép-

jóléti miniszter, majd később Petricsevich-
Horváth Emil államtitkár elnöklésével nagy-
szabású ankét volt ma délelőtt a népjóléti mi-
nisztériumban, ahol az összes társadalmi egye-
sületek, orvosegyletek és betegpénztárak kép-
viselői megjelentek, valamint a szociáldemo-
krata szakszervezetek titkársága. Az értekezlet 
megnyitása után Papp Géza népjóléti állam-
titkár előterjesztette a népjóléti minisztérium 
törvényjavaslat-tervezetét, amely megtiltja, hogy 
nyilvános helyiségekben szeszes italt mérjenek ki 
a 18 éven aluliaknak. 

A vita során elfogadták a szociáldemokrata 
szervezetek titkárságának azt a Javaslatát Is, 

hogy szeszkimérést még abban az esetben is 
tiltsák el a 18 éven aluliak számára, hogyha 
szüleik küldik őket szeszes italért. 

A szociáldemokraták ezután azt kérték, hogy 
adják vissza a szakszervezeteknek azokat a 
helyiségeket, amelyeket az első Frledrieh- kor-
mány rekvirált el annak idején tőlük és igy te-
gyék lehető ré, hogy a munkásság ne legyen 
kénytelen vendéglőkben tartani meg összejöve-
teleiket. Ennek elfogadása után az ankét ma-
gáévá tette a törvényjavaslat-tervezetet és Igy 
Vass József népjóléti miniszter ezt a javaslatot 
most már a legrövidebb időn belül a nemzet-
gyűlés elé fogja terjeszteni. 

Az Arbeiter-Hilfe és a Rothe Hilfe 
fenyegető táviratokat küldtek Bethlen 

miniszterelnöknek. 
Budapest, szeptember 29. A letartóztatott kommunis'ák ügyében az a nagy feltűnést keltő 

fordulat következett be, hogy a Nemzetközi Munkás-Segély (Internationale Arbeiter Hilfe) és a 
berlini Rothe Hilfe fenyegető táviratokat küldtek Bethlen István gróf miniszterelnöknek, amelyben 
a rendőrséget a letartóztatottak bántalmazásával vádolják és azonnali szabadlábrahelyezésüket 
követelik. Hogy a miniszterelnök választ ad e valamilyen formában, az kérdéses. 

29. A Nemzetközi (Olaszország), Kruyt (Hollandia), Clara Zetkin, 
Qeorg Ledebour, Willy Münzenberg (Német-
ország), dr. Adlerné (Bécs), Fournler (Pária). 

Ugyanakkor távirat érkezett Berlinből a , Rothe 
H i l f i " (Vörös Segély) Berlin-Brandenburg kerü-
leti értekezletéről is. Ez a távirat igy szó l : 

„Utálattal és felháborodással értesülnek Né-
metország munkástömegei a védtelen szocialis-
ták és kommunista munkások tömeges letar-
tóztatásáról és borzalmas megkinoziatásáről. 
A Vörös Segély Ber.'inben ülésező berlin-bran-
denburgi értekezlete a legélesebben tiltakozik a 
budapesti rendőrség ama bánásmódja ellen, 
amelyet különösen Rákosi Mátyás elvtárssal 
szemben gyakorolt, akinek gerincét törték eL 
Követeli a kinzásnsk haladéktalan beszünteté-
sét és a letartóztatott emberek szabadónbocsáj-
tását, valamint a felelős közegek megbüntetését. 
A Vörös Segély Németország munkástömegeit 
mozgósitani fogja a magyarországi rémuralom 
és jogszegés ellen." (MTI , ) 

Badapest, szeptember 
Munkássegéty körponli bizottsága a következő 
távirattal fordult Bethlen István gróf miniszter-
elnökhöz : 

•Négymill ió csatlakozott kézimunkás és szel-
lemi munkás, a Nemzetközi Munkássegély köz-
ponti biiottsága tiltakozik az ellen, hogy poli-
tikai foglyokat a budapesti fogházakban bán-
talmaznak és kínoznak. A központi bizottság 
követeli a magyar kormánytól, vessen végei 
ezeknek a bántalmazásoknak, rendeljen el szi-
gorú vizsgálatot a bűnös rendőri közegek 
ellen és bocsássa szabadon a letartóztatott 
munkásokat, elsősorban Rákosi volt népbiztost. 
Miután a politikai harc már három esztendeje 
lezárult, u| üldözések és halálos Ítéletek >z 
egész munkásosztály és kulturvilág lángoló 
felháborodását vonják maguk után." 

A táviratot a körelkezők iriák a l á : 
Henry Barbusse (Párie), Weiastene (New/ork), 

Crawjerd (Londoa), Borad (Prága), Missiano 

A leghatározottabban cáfolják a letartóztatottak kínzását. 

(Budapesti tudósítónk teletonjeleniése.) A kor-
mányhoz közelálló illetékes helyen a leghatá-
rozottabban kijelentik, hogy a Rothe Hilfe jegy-
zékének azon állítása, hogy a rendőri vallatás 
során Rákost Mátyás gerincét eltörték volna, 
légből kapott koholmány. Rákosi egészséges. 
Ilyen eszközökre azonban nem is volt szükség, 

mivel a hónapokig tartó rendőri nyomozás 
mindent pontosan megállapított. Kétszázhuszon-
hét megtigyető 1133 órán ái szakadatlanul dol-
gozott ugy, hogy amikor ezeket a súlyos bizo-
nyítékokat a gyanúsítottak elé tárták, azok 
azonnal teljes beismerő vallomást tettek és a 
tagadást meg sem kísérelték. 

A föidmiveiési miniszter fenyegető levelet kapott Oroszországból. 

Budapest, szeptember 29. Mayer János föid-
miveiési miniszter fenyegető levelet kapott 
Oroszországból, amelyben az orosz paraszt-
tanács kritizálja a miniszter működését, egyben 
bejelenti, hogy ezzel szemben harcra szólitja 
fel a magyar parasztságot. A levelet most 

összefüggésbe hozzák a Rákosival leleplezett 
kommuaistamozgalommai, amelynek a szálai 
Moszkvába nyu lak . A levélben bejelentett 
parasztmozgalom lett volna az a forradalmi 
kísérlet, amelyet Rákosi elfogásával derékban 
tört ketté a rendőrség. 

Befejeződött a kommunista összeesküvés rendőri nyomozása. 

Badapest, szeptember 29. Egyheti munka 
után a főkapitányság politikai nyomozóosztátya 
a kiderített kommunista összeesküvés nyomo-
zati anyagát már annyira elkészítette, hogy 
most már csak a 60 tartóztatott ember vallomá-
sainak jegyzőkönyvbe való foglalása van hátra. 

A főkapitányság politikai nyomozőosztályán 
ma délben teljesen befejezték a nagyszabású 
bűnügy nyomozását. 

Marinovlch Jenő főkapitány ma délelőit nyúj-
totta át az ügyészség vezetőjének a kommu-

nista bűnügyről szóló generális Jelentést, amely 
az eddig lefolytatott nyomozásnak minden egyes 
részletére kiterjed. 

Három kommunista kézrekeritésére folytat 
még a rendőrség széleskörű nyomozást, akik-
ről megállapították, hogy a kommunista moz-
galom szervezéséhez szükséges nagyobb összegű 
dolldrmennyiségei valahol elrejtették, vagy pe-
dig magukkal vitték. Több detektív még ma is 
vidéken dolgozik, hogy ezeket a kommunistá-
kat is rendőrkézre juttassák. 

A Délmagyarország karácsonyi ajándékkönyvét 
az uj előfizetők is megkapják díjtalanul 


