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A Délmagyarország minden előfizetője 
díjtalanul megkapja a 300 oldalas karácsonyi ajándékkönyvet 

Bethlen nyilatkozik 
a Vági-ügyben küldött külföldi táviratokról. 
Ma jelenik meg a rendőrség hivatalos jelentése a kommunista-puccsokról. 

Letartóztatták a Rákosi-puccs miskolci vezetőit. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A kom-
munista puccs nyomozása a rendőrségen teljesen 
befejeződött. A rendőrség a nyomozásról és annak 
minden fázisáról pénteken részletes kommünikét 
ad ki. Rákost Mátyás védöjóül dr. Baracs Mar-
cellt nevezte meg. Baracs még nem nyilatkozha-
tott, hogy vállalja-e a védelmet, mivel erre hiva-
talosan még nem kérték fel. 

Budapest, október 1. Az utóbbi napokban kü-
lönböző nemzetközi munkásszer vezetek tői és ér-
dekkéoviseletektő! többrendbeli távirat érkezett 
gróf Bethlen István miniszterelnökhöz és ezekben 
az illető egyesületek egészen szokaUan módon 
egyrészt tiltakozásukai fejezik ki Rákosi Mátyás 
volt kommunista-népbiztos és társai fogvatartása 
ellen, követelvén azok szabadonbocsájtását, más-
részt követelik bizonyos bántalmazások és atrocitá-
sok megszüntetését, melyeket állítólag a gyanúsí-
tottakkal szemben a rendőri közegek alkalmaztak 
voina. 

Gróf Bethlen István miniszterelnök ezzel kap-
csolatban a következő nyilatkozat közzétételére 
hatalmazta fel a Magyar Távirati Irodát: 

— Mindenekelőtt meg kell állapitanom, hogy 
semmiféle szabálytalanság a rendőri közegek ré-

széről a letartóztatott egyénekkel szemben nem 
tőrtént. Senkinek bántódása nem esett. A rend-
őrség az össze3 gyanúsítottakkal szemben a per-
rendtartás szigorú rendelkezései szerint járt el és 
a bántalmazásokról szóló rágalmakat nemcsak az 
illetékes hatóságok cáfolják meg a legerélyeseb-
ben, hanem azok valótlanságát a független ma-
pyar sajtó is spontán elismerte. Nyilvánvaló tehát, 
hogy ennek a távirati kampánynak semmi más 
célja nincs, mint az, hogy Magyarország meg-
rágalmazásával az európai közvélemény figyelme 
eltereltessék a dolgok lényegéről, tudnlllik arról a 
merényletről, amely Magyarország belső békéje, 
nyugalma és közrendje ellen irányul. A magyar 
kormány tehát igazságának tudatában méltóságán 
alulinak tartja, hogy ezekre a távirati tiltakozá-
sokra választ adjon, annál kevésbbé, mert tisztá-
ban van vele, hogy a józanul gondolkozó külföldi 
közvélemény a maguk értéke szerint birálja el 
ezeket a támadásokat. 

(Budapesti tudósítónk telejonjelentése.) Mis-
kolcról jelentik: A rendőrség letartóztatta Sándor 
Tamás és Frank Miklós munkásokat, akik a 
Rákosi-féle kommunista puccs miskolci vezérei 
voltak. 

Módosításokat inditványoz 
szegedi iparkamara 43 ipartestülete 
k uj ipartestületi törvényjavaslathoz. 

Mint ismeretes, az ország ipari érdekeltségei 
már éftizedek óta küzdenek az ipartestületek 
reformjáért és folytattak bosszú harcot az or-
szágos kézmű »es testület felállítása érdekében. 
Az iparosok harcát végre is siker koronázta, 
* mennyibea a kereskedelmi kormány vigre el-
készítette az Ipartestületek reformjavaslatát és 
hajlandónak mutatkozott arra, hogy a kézmű-
iparosok testületét ts felállítsa. 

A két törvényjavaslat első tervezete nemré-
giben került nyilvánosságra. A kereskedelmi 
miniszter intenciói szerint s törvényjavaslatok 
végleges megszövegetését maguk a kereskedelmi 
é i iparkamarák és az ipartestületek fogják el-
készíteni, illetőleg javallatot boaní a törvény-
tervezetek megváltoztatásra. 

A izegedi Iparkamara s szegedi Ipartestület-
tel karöltve már áttanulmányozta ¿1 meg* 
vitatta a két törvényj»vaslat tervezetét és elké-
szítette az ipari szempontból szükséges módo-
sításokat, amelyek nélkül csonka maradna a 
rövid időn belül életbelépő két nagyfontosságú 
törvény. Általánosságban az az egyöntetű véle-
mény alakult ki a két törvényjavaslattal szem-
ben, hogy az jelenlegi megkonstruálásában csak 
részben elégíti ki a kisipari érdekeket. A javal-
lat azonban hilározott fejlődést jelent és külö-
nöien a kisebb köziégek iitápolái nélkül ma-
radt iparosaira válik nagyfontoaiáguvá. 

A izegedi iparkamara a fenhatóiága alá tar-
tozó ipartestületek megbizottaival csütörtökön 
az ipartestület székházában vitatta meg a két 
törvényjavailatol éi hozta meg indítványait a 
javaslatok szövegének kiegészítésére. Negyven-
három vidéki ipartestület képviiellette magát a 
gyűlésen. A három órás ankét, az ügy rend-
kívüli fontosságának megfelelően, méltóságtel-
jesen és s legnagyobb eredményesléggel folyt 
le és bozta meg pótlóinditványait, amelyek 
közül nem egy változtató kihatáaial is leiz a 
törvényjavaslatra. 

A kamaraközi értekezletet Wimmer Fülöp, a 
szegedi iparkamara elnöke nyitotta meg és vezette 
ie a ankétot, amelven minden egyes törvény-
szakasznál hangzottak el indítványok a javas-
latok módosítására. 

Az ipartestületek törvényjavaslati szakaszait dr. 
Lanáesberg Jenő előadó ismertette és tette meg 
esetenkinti pótlóinditványait, amelyeket már ugy 
a szegedi kamara, mint az ipartestület elfogadott. 

Dr. Pdlfy József inditványozla, hogy az uj tör-
vényjavaslatnak tisztázni kell a közigazgatási 
hatóságok jogkörét az ipartestületekkel szemben, 
mert csak így lehetséges, hogy minden községben 
életképes ipartestület alakuljon. 

Lényegesebb változtatás csak a második és 

harmadik törvényjavaslaton történt. A kamaraközi 
értekezlet módositólag javasolja, hogy a vidéki uj 
ipartestületek megalakításához legalább 150 tag 
legyen szükséges. Továbbá, hogy az ipartestületek 
megszüntetését és áthelyezését csak a kereske-
delmi miniszter eszközölheti. 

Nagyobb vitát a törvényjavaslat negyedik sza-
kasza váltott ki, amelyet Wimmer Fülöp indítvá-
nyára ugy módosított az értekezlet, hogy a meg-
lévő ipartestületekből uj kiválás csak akkor történ-
hetik, ha a tagok kétharmadrésze azt kivánja, a 
kiváláshoz azonban az iparkamara meghallgatása 
szükséges. 

Dr. Lanáesberg Jenő e szakasznál külön indítvá-
nyozza, hogy mivel minden községben fel kell 
állítani az ipartestületeke', célszerű volna, ha a 
régi iparoskörök vagyonát az uj ipartestületek 
kapják, mert igy azok anyagilag is megerősödve, 
könnyebben elérhetnék kitűzött célúkat. 

Marosán Milán a különböző ipari csoportok ré-
szére is meg akarja alakítani az ipartestületeket, 
mivel az ilyen uj alakulások jobban tudnák ér-
dekeiket megvédeni. Indítványozza, hogy ha egy 
ipartestületben egy nagy szakosztály ki akar léptű, 
agy az megengedhető legyen. Körmendy Mátyás 
károsnak tartja az indítványt, mivel az erők szét-
forgácsolását látja, ha egyes ipari szakosztályok is 
alakítanak külön ipartestületeket. Marosán indít-
ványát igy nem fogadja el az értekezlet 

Az értekezlet módositólag indítványozza, hogy 
egy u| iparleitület megalakulása csak akkor 
történjék meg, ha az alakuló közgyűlésen az 
iparosok többsége résztvesz. Az alakuló köz-
gyűlés maga választja elnökségét. Ha az alakuló 
közgyűlés az alapszabályokat nem fogadja el, 
vagy vezetőségét nem választja meg, akkor a 
kamara nevezi ki az ideiglenes vezetőséget, 
amely harminc napon beiül köleles összehívni 
a közgyűlést. 

Az ipartestülelek működése körébe tartozik 
az is, hogy munkásviszonyok tekintetében a 
jövőben eliőfokon az ipartestület is hozzon 
ítéletet és hogy iparigazolványokat az ipar-
testületek i i kiadhassanak. 

Soll Gyula (Makó) indítványozza, hogy az 
ipartestületek feladatai közé tartozzon az iparos-
nyugdijegyesűlelek megalakítása ii. Dr. Pdlfy 
József ellenzi az indítványt, mivel izerinte 
az iparoinyugdijegyesűletek alakitási ügyének 

' országosnak kell lennie. 
Az értekezlet kimondja, hogy 

az ipartestületek politikai pártok szolgálatába nem állhatnak és poilitikai pártot 
nem alakithatnak. 

Az ipartestület tagja lehet minden iparai, aki 
ipart üz és önkéntes tagja lehet a gyáros és 
a kereskedő is. 

Körmendy Mátyás a kereskedő izót teljeien 
törölni kivánja a javallatból. Dr. Lanáesberg 
Jenő fontolnak tartja, hogy kereskedők i i le-
hencnek tagjai az ipartestületnek. Wimmer 
Fülöp elnök indítványozza, hogy nem képesí-
tett iparos is tagja lehessen az ipartestületnek. 
Indítványát elfogadja a közgyűlés. 

Ujitásképen indítványozza az értekezlet, hogy az 
ipartestületek tagjai tagdijukat ne az egyenes adó 
után, hanem a kereseti adó után fizessék, mivel 
ez az adózás szempontjából a legigazságosabb. 

Az ipartestületek önkormányzati szerveiken kivül 
elnöki tanácsokat is alakítanak. Az ipartestületek 
óhaja az, hogy a kamarák határozzanak afelett, 
hogy az iparhatóságoknak milyen ügyei kerüljenek 
a miniszter elé. 

Az értekezlet kimondja, hogy az ipartestületi 
szék ítélkezzék elsőfokon iparosügyekben. Az 
ipartestületi széknek tehát meglegyen az a joga, 
hogy ítéletei is hozzon és hogy 

kontárügyekben felfüggesztő joga is legyen. 
Az ipartestület adminisztrációs teendőinek ellá-

tására megfelelő személyzetet alkalmazhat. Az 
ipartestületi jegyző csak az lehesssen, kinek Jogi 
kvalifikációja van, titkári tan folyamot végzett, vagy 
a kamaránál három évig dolgozott, avagy köz-
gazdasági pályán öt évig működött. 

Az országos kézmüvestestület törvényjavaslatá-
nak tárgyalásánál a békéscsabai testület indítvá-
nyozza, hogy a javaslat tárgyalásával ne foglal-
kozzék az értekezlet. Az indítvány felett napirendre 
tér az értekezlet. 

Elfogadták még azt a módosítást, hogy az 
iparlesütletek ilélőszékeinek másodfokú felebbe-
zési fóruma az Orizágos Kézműves Tcitülct 
legyen. 

A Kézműves Teitület válaizlmányi javaslatát 
akként módosftota az értekezlet, hogy minden 
ötszáz tag után egy szavazatot kapjon és hogy 
a választmány 12 tag helyett 30 tagból álljon, 
akikből a városok, járások éi községek 12—12 
tagot, mig a főváros 6 tigot delegálhasson. A 
kézmüvei testület tövényjavailatát egyebekben 
elfogadta az értekezlet 

Wimmer Fülöp elnök félegy órakor zárta be 
a gyűlést, megköszönve az ipartestületek m»g-
bizotlainak megjelenését. 
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