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Győrött o magyar 
mzipólócsapaí 

Londonban 

Sie&Ht, s m . Jwi. 3%, Péntek 

Beszolgáltatás! versenyre hívta ki í ® 
Szeged Debreceni 

A koaliciós pártokból, 
Valamint az UFOSe és 
FÉKOSz megbizotlaiból ala-
kult nagyszegefii népi be-
szolgáltalási bizottság csü-
törtökön ülést tartott és 

ezen megbeszélték a beszol-

gáltatás* verseny legfonto-

sabb kérdéseit Az ülésről 

a következő felszólítást bo-

csátották k i ; 

»A Nagyszegcdi Népi Beszolgáltatás1! Bizottság 
illésén foglalkozott az ITfonnnn Földhözjuttalol'ak és 
Kisbirtokosok Országos Szíhrtségéiiek felhívásával és 
ezza' teljes mértékben egyeiért 

Ismételten leszögezzük, hogy n beszolgáltatások 
gyors és ponlos te'jjcsttéae nemzeti érdek^ a munkásság 
és parasztnál felemelkedésének egyik előfeltétele. A 
rangunk részéről beszolgáüa lósl versenyre hívjuk ki 
Debrecen városát és felszólt luk összes községeinkben 
és tanyai klrendeMsfrtefr helyén működ!® Bc'zo'gá'ta'ásl 
Népi Bizottságokat hogy kapcsolódjanak bele a ver-
senybe és hívjanak versenyre egy másik községet vagy 
tanyai kirendeltséget 

A versenyeredményeket a megyei és a szegedi Köz-
ellálásl Hivatalnál fogják szániontartant 

r.'jen n kote'ességludó, hazájához hű parasztságunk! 
Etjcn a munkások és parasztok szövetsége. 

NAGYSZEGEDI NfiPI BESZOLGALTATASI 
BIZOTTSÁG. 

Ezzel a felszólítással Sze-
geden is megindult a ver-
seny a dolgozó parasztság 
kőzött a beszolgáltatás sike-
re, valamennyiünk nagyobb 
darab kenyere érdekében. 

eredményekből egyébként 
kilünik, hogy a szegedi'kör-
zetek messze etőljárnak ezen 
a téren és a dorozsmai já-
rás jelentősen elmarad mö-

Az edcü$ beszolgáltatást gőtlük. 

E d d l n i e r e d - n é n v o i n k S * e g « d k ö r n y é k é n 

A mull hé! végéig kl-
c inc i i gabonamennyiség 
u-áíi S z c M terü'etén 33 
rz-r roii mázsa a beszól-
pá'la'ási rlőlráhvzat. Eb-
bő i eddigi S29Ő mázsa folyt 
he, and 29 és tél százalék-
nak fdri meg. 

Ez, az eredmény természete-

sen állandóan növekedőben 
van. 

A szegedi körzetek közitt 
Klrá'yha'om vexet 69 
szá'n é'-.os beszolgáltatást 
eredménnyel, 

amennviben a 21)00 mázsás 
előirányzatból 1800 mázsa 
folyt be. Ruzsajárás 50 szá-
zalékos eredtnényt ért el: a 

2000 mázsás előirányzatból 
ezer mázsát adtak be. Fel-
sfíközponton 5400 mázsából 
2100 mázsa, tehát 39 száza-
lék, Alsóközponton tízezer 
mázsából 2700 mázsa, tehát 
27 százalék, Szeged belterü-
leten pedfig 12 ezer mázsa 
előirányzatból 1800 mázsa, 
lebál 15 százalék folyt be. 

A torontáli tárásban az át-
ta«©s beszolgáltatást ered-
mény 25 százalék, mert a 
28 ezer mázsás előirány-
zatból 6000 mázsál szol-
gáltattak he. A dorozsmai 
járás messze etarad hét 
százalékon eredményével 
az előbbiek mögött. 

A 20 ezer mázsás előirány-
zatból csupán 1400 mázsát 
fel iesilettek. Ebben a járás-
ban 

kiVönösen Idíünik Ottö-
RJÖS 89 százaiékos, }Ó 
eredménye, 

ahol a 149 mázsás eléwrány-
zatból 110 mázsát teljcsitet-
tek. Ezzel szemben Aleyőn 
170 mázsa folyt be a 720Ö 
mázsa előirányzat bőt, tehát 
csupán két százalék. Do-
rozsmán 851 má az ered 
mény a 8200 mázsás elő-
irányzatból, vagyis Hz szá-
zalék, Pusztamérgesen 118 
mázsa folyt be az 566 mázsa 
előirányzatból, vagyis busz 
százalék, Tápén 84 mázsa, az 
eredmény a 3394 mázsából, 
tehát két százalék. Sándor-
falván pedig nyolc százalék 
nz eredmény, mert az elő-
irányzott 12&0t mázsából csak 
98 mázsa gyűlt be. 

Berlin, Julius 29. A tüd1-
vigsheffeui anilin és szóda-
cyárban bekövetkezett rob-
banást annak a nitrölák-
készletnek felrobbanása 
okozta, amit a francia meg-
szálló hatóságok tartalékol-
tak üzemanyagként a V/2, 
lövedék számára. 

A felrobbant gyártelep 
épületroncsai között ulmeá-
munkáló gépekkel törnek 
utat, hogy a Rajna partjain 
végigsöprő lángokhoz a 
tüzxdtóság hozzájuthasson. 
A gyártelep 125 üzeme pusz-
tult el és mintegy 500 épü-
let dőlt romba. A telepen 
kö'el 12.009 munkás do'go-
zott A kö'önféte vegyin nya-
lok égésétől származó igá-
zok miatt a robbanás után 
is sokl ember életéi vesztette 

A romok alatt még mindig 
sokan vannak, ezek való-
színűleg mind meghaltak. 

Berlin, julius 25 A rob-
banás híre egész Németor-
szágban nagy megd'öbbcnéát 
keltett. 

A letftmbte jelentés szerint 
a ha'filos áldozatok szá-
ma meghaladja az ezrei 
ts. A menőkön munkások 
wtyőutclűco a franciákat 
okolják a szerencsétlen-
ségért. 

A franciák a legelemibb,elő-
vigyázatossági rendszabár 
lyokat is mellőzték. A sebe-
sültek száma több mint % 
ezer 700 és ezenkívül a gvár 
környékén lakó épületekben 
mintegy három ezer embee 
sebesült meg. 

Mártírjainh vére 
nem I m í l o ü hiába . * * 

Kegyeíel'el emlékeztek meo a magyar 
do!qorók Satlal és Fürst halála 
éviordu'ófán 

M nemzeti ievede'em a hároméves ferv 
további vágrebapása során még 

nagyobb mértékben fog emelkedni 
fierei Andor az öt hónapra terjedő másieintHUárdos beruházási 

és termelési tervről 

Budapest julius 29. Az 
Országos Tervhivatal kidol-
gozta az 1048 augusztus 1-
szótó beruházási és termé-
től december 31-ig terjedő 
5 hónapos tervidőszakra 
Iési tervet, amelyet Borsi 
Andor, a Tervhivatal főbi-
kára csütörtökön délután 
ismertetett a sajtó képvise-
lői előtt. 

Berci főtitkár rámutatott 
arra, liogy 

az 5 hónap folyamán'1428 
mO>6 forint értékű beru-
házásra kerül sor. 

Az állami beruházások ke-
reken egy milliárdot, a fő-
város beruházásai 112 mil-
liót, az OTI-é 32 milliót, a 
vidéki önkormányzatoké pe-
Öiig 108 milliót tesznek ki. 
A többi beruházásra a szö-
vetkezeti és a magán-szek-
torban kerül sor. Az ölhó-
»«pos terv legfőbb jellem-
Jonásn, hogy 

• beruházási összegeket 

minden termelési ég terü-
letén a legfontosabb célok 
megvalósítására összpon-
tosítják. 

Igy az ipari beruhá ásóknál 
különös súlyt helyeztek a 
nehézipar fejlesztésére és 
elektromios erőmüvek fejlesz 
tésére. A beruházások egész 
sereg üzemben lehetővé té-
szik majd az eddig nálunk 
még nem gvártolt cikkek 
előállítását ls, igy 

fényképezőgépek és Író-
gépek készítését. 

A legközelebbi hónapokban 

megindul a náíTcoUulózé-
gyárlás Is, ami lényegesen 
hozzájárul majd a paplr-
hláay megsziünte í éjéhez. 

A mezőgazdaság területén a 
mezőgazdaság gépesítése 
áll az első helyen, öntözési 
rendszer fejlesztésére 25.6 
millió forintot, a falvak 
villanyárammal való el-
látására pedig1 22.5 millió 

forintot irányoztak elő. 

Az 5 hónap folyamán 144 
ujabb községbe vezetik be 
a villanyt. < 

Az 5 hónapos terv ugrás-
szerűen fejleszti majd a 
mezőgazdaságnak mii trágyá-
val és nemesitett velőmág-
gal való ellátását. A közle-
kedési beruházásoknál 126.5 
millió forintnvi összeget for-
dítanak a MAV továbbfej-
lesztésére és hidak épi lésé-
re. JelenLős cipel kédést mu-
tatnak az építési, szociális 
és kulturális beruházások 
is, ( i 

A gazdaságkutató intézet 
számításai szerint a nemzeti 
jövede'em már az első terv-
év végén 12—14 százalékkal 
meghaladta az előirányzott 
mértéket és a terv további 
végrehajtása során még na-
gyobb mértékben emelkedni 
fog — fejezte be nyilatko-
zatát Berci Andor főtitkár. 

Budapest, julius 29. 1932 
julius 29-éu az ezerholdasok 

jés kapitalisták Magyarországé-
inak vészbírósága bitéfára jut-
tatta SaHat Imrét és Fúrst Sán-
dort, a magyar munkásosztály 
két nagy harcosát. Haláluk 

j 16-ik évfordulóján az üzemek 
és gvárak dolgozói felkeresték 

'siriukat. emlékműveiket, hogy 
kegyeletüket leróják. A Kere-

ipesi-uti temetőben a dolgozók 
sokezres tömege jelent meg 

i Sattfli Imre. Fürst Sándor, Ró-
, zsa Ferenc. Schőnhcrz Zoltán 
és Rágván Endre, a magyar 
szabadiéit nagy mártirjlinak 
közös sírján íl. ahol Horváth 
Márlon országgyűlési képvise-
lő. a .Szabad Nép felelős szer-
kesztője beszélt. 

— Mártírjaink nem hiába ál-
dozták életüket — mondotta a 
többi közölt. — Amikor kijö-
vünk sírjukhoz évrői-évre. az 
ország dolgozó népe győzel-
méről számolhatunk be. Az 
MDP elhatározta. megfelelő 
előkészületeket lesz arra. hogy 
megteremtse ebben a temető-
ben q/t a pantheont. amely 
nemcsak a magyar munkás-
mozgalom. hanem az egész ma-
gvar nemzet számára zarán-
dokhely lesz. Nemcsak azért 
jöttünk ei. hogv megemlékez- í 
zünk hős mártírjainkról, ha-
nem azért is hogy tanításai-
kat. példájukat megszívleljük. 
Ezután megemlékezett a nem-
zetközi munkásmozgalom egyes 
vezetői ellen elkövetett me-
rényletről és hangsúlyozta, 
hogv nem lehet a győztes ma-
gyar munkásosztályt, a győz-
tes magyar dolgozó paraszt-
ságot merényletekkel megfé-
lemlíteni 

Elvtársatok s'rja uteílell 
mc«?i»»SKljalr, hogv a Jetén-
leg" helyzetben még ébe-
rebben fogunk v*•vázul? ar-
ra. hogv a fvőzelmet, mely-
nek ar íí halibik 's ára volt, 
még jobban megszdiril"tsnk. 

Most amikor már érezzük a 
szocializmus első Alifásait, tel-
jessé asarjuk és teljessé fog-
juk tenni minden ellenforra-
dalmi kísérlettel szemben a 
magyar munkásosztály. ma-
gyar] parasztság győzőimét — 

fejezte b© szavalt Horváth 
Márton 

Csütörtökön délután a mód* 
Urok sírját ünnepétvcsen meg* 
koszorúzták A Magyar Ifjúság 
Népt Szövetség nevében Petrt 
János hangnutyozta. hogy az 
öt mlrtirhnrcös élete példa-
adás a mags-ar ifjúság számár® 

Az MDP" csütörtök délután 
megkoszorúzta a magvar mun-
kásmozgalom és a mngvar néi» 
nacv hősének. Satlai Imrének 
emléktábláját. S z ön rí Tílor 
meghatott szavakkal emléke-
zett meg a kommunista pírt 
márfiriáról. Hangozlatta. hegyf 
Sal'af [mre kemény, megim* 
gatha'allan. törhetetlen bn co-
sa vott a kommnnista rár'n ki 
A magyar nép előtt még nagrí 
hnivok állnak, amelyekel csalö 
ugy tudunk sikeresen megvív-
ni. ha Saltai Imre példája I©* 
beg szemünk elölt. 

Az emléktábla megkoszorú-
zása után az ünneplő közön-
ség a Fürst Sándor em lé leér© 
elnevezett utca els házának 
márváuvtábtáiához * múlt Fo-
dor Gvula. Budapes alpolgóc-' 
mestere mondott önt beszé-
det. pangsutyozta, hogy Fürst 
Sándor az igazi nemzeti hős. 

A gvüitőfogház udvarán, aho* 
Sattai Jmre és Fürst RUidoft 
éfetüteet áldozták. eg-szerk 
emlékmű áll. Itt Nógrádi Sán-
dor miniszterelnökségi állam-
titkár mondott ünnepi beszéd 
det. 

— MI kommunisták — mon-
dotta —. marrísták és teinnis^ 
Iák tudtuk 'már akkor Is, hfterí 
mártiriaink kiontott vére není 
gyengitt. hanem erősiti a ma-
gyar munkásosztályt. 

ma már mteéentt! inója esm 
ben az orsrízban, hogy Sate 
lat és Fürst elvtársak és t»V 

márt rtnínif vére *»enÉ 
hrt o't bMha. A nsunkásíuez-
gráfom ra^v vértanntoah éle-
te és hatéra néldáía mtoöek 

i üemokrata. nv'nórn i«a* 
hazaft és főleg; a MDP m'n-f 
den tajja számára 

g néphez való törhetetlen hW 
ségiték. annak, hogvan kettj 
megalkuvás riéíkűl harcolni ü' 
magyar nép szabadságáért é® 
függetlenségéért. 


