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gót fizet rá a rosszul sikerült vételre. Ha te-
kintetbe vesszük, hogy költségvetési végössze-
ge alig 100.000 pengő, akkor katasztrofálisnak 
kell tekinteni a 20.000 pengős kamatlerbe-
kcl. 

Ez a mai bajok kútforrása és ehhez járul 
még hozzá, hogy az iskolák építésére annak 
idején a község ma is ismeretlen okoknál fog-
va nem a szokásos egyharmadrésszel, hanem 
a felével voll kénytelen hozzájárulni. Az is-
kolák fenntartási költsége ténylegesen 2400 
pengő, de a község ma is 4000 pengőt kényte-
len fizetni, mert a tabelláris számítás ezt az 
összeget adja. 

A legsúlyosabb bajok az ismeretes deszki 
legelővásárlás miatt jelentkeznek és egészen 
kétségleien, hogy ilt tenni kell valamit, mert 
a község eddig 200.000 pengő kamatot fizetett 
ki a 300.000 pengős birtokvételi kölcsönre. De 
vannak további veszélyek is: a hitelező hozzá 
akar jutni a tőkéhez és peresítette a tartozást. 
Ezeket a pereket likvidálni kell, ha el akarják 
kerülni a tetemes perköltségeket. 

A képviselőtestület néhány tagja tisztázni 
akarja, hogy kinek a rövidlátása folytán ke-
rüli ilyen helyzetbe a község. Ilt azt kellene 
eldönteni, vájjon ki vitle keresztül a legelővé-
tclt? 

Nem valószínű, hogy változna a helyzet, 
ha meg is állapítaná a képviselőtestület a 
„bűnös" kilétét, akinek akkori okoskodása is-
meretes még: 

— A francia megszállás alatt gyilkos kór 
piiszlilolla a község állatállományát, fellépett 
a lépfene, amely rövid pár hét alatt felbecsül-
hetetlen kárt okozott azoknak a jószágtartó 
gazdáknak, akik a régi legelőre hajtották ki 
jószágállományukat. Hosszas kutatás után 
kétségtelen bizonyságot szerzett a hatóság ar-
ról, hogy az akkori 150 holdas legelő földje 
meg van fertőzve, azt közlegelőnek használni 
többé nem lehet. Eközben történt, hogy a desz-
ki báró parcelláztatta a birtokát. Akkoriban 
mindenki biztatónak látta a jövőt és hacsak 
tehette, vásárolt földet, házat. Utána fordult a 
gazdasági horoszkóp és inost aligha az a leg-
fontosabb kérdés: vaj ion ki forszírozta a 400 
holdas legelő megvételét. 

A község vezetősége, tekintettel az ujabb 
perekre ismét testületi ülés elé viszi a legelő 
ügyét. Ezúttal azzal a javaslattal, hogy adja 
el a község a régi. 150 holdas legelőt, amelyet 
fertőzőttsége folytán fel kellett szántani és a 
várható vételárat, mintegy 150.000 pengőt for-
dítsa a 400 holdas uj legelő megvétele miatt 
felvett kölcsön törlesztésére. 

A képviselőtestület egvrésfo eddig hallani 
sem akart arról, hogv a község eladja a 150 
hold nost már szántóföldjét és ezúttal is te-
temrehivást kiván csupán. 

Az előzményekből ilélve egészen bizonytalan 
a javaslat sorsa és ezzel együtt a község sor-
sa is, mert a perekkel megnehezített terheket 
nem bírja el és ha a pótadót tovább kell emel-
ni, akkor félő, hogy az a néhány nagyvállalat, 
amelv a község területén működik, beszünteti 
üzemét, vagy elhagyja a községet. Ez pótolha-
tallan veszteséget jelentene Szőreg számára 
már csak azért is, mert többszáz munkás vesz-
tené el keresetét. 

Szeptember második felében összeül a kép-
viselőtestület, hogy újból letárgvalja az év-
tizedes anyagi bajokat. Ha ezúttal a régi le-
gelő eladása mellett döntene a testület, akkor 
2 holdas parcellákra osztva adja el a község 
a 150 hold termőföldet olyan feltételekkel, 
hogv a vételár felét azonnal, a másik felét 
pedig egy későbbi időpontban fizethetik a ve-
vők. 

Az őszi képviselőtestületi ülésen kerül tár-
gyalásra a megkezdett erdősítés ügye is. Ar-
ról van szó, hogy a község és a vasútvonal 

között elfekvő egész területet befásitják. Ti-
zenkét holdat már korábban befásitottak, ez 
az ültetés nagyon jól sikerült és most a még 
hátralevő 5 holdat is he akarják fásitani. Ez 

London, szeptember 11. Nagy erővel harcolnak 
a japánok és a kinaiak a front két szakaszán Pe-

king és Sanghai körül. 

A pekingi vonalon 

elkeseredett küzdelem után sikerült előtörni a 

japán haderőnek, amely elfoglalta Macsang váro-

sát, 

Sanghainál 

azonhan nem tudnak a japánok eredményt el-

érni, bár a japán hadvezetőség azt állítja, hogy 

ezen a harctéren ís mindenütt előrehaladnak csa-

patai. Ezt a jelentést a kinaiak a leghatározottab-

ban megcáfolták. A sikertelen támadások mind a 

két féltől igen nagy emberáldozatot követettek. 

Az angol fővárosból érkezett az a jelentés, hogy 

a japánok Pekingtől Kalganig terjedő mintegy 

500 mérföldes területen védővonalat akarnak ki-

épiteni és ezért 

250 ezer katonát vonlak' össze Pe-
king körül. 

Itt lesz Japán állandó támadó és védelmi bal-

szárnya a Szovjet és Külső-Mongólia ellen. • 

Moszkvai jelentés szerint a külügyi népbiz-
tosság visszautasította a japán kormánynak azt 

a ti tokozását, amelyet egy japán őrhajó és több 
halászhajó elfogatása miatt nyújtottak be a szov-
jet kormánynak. 

Macsang elfoglalása után 
Tienesin, szeptember 11. A távolkeleti harc-

térről érkezett jelentések szerint a kinai csapa-
tok Macsang elfoglalása után menekülésszarüen 
vonultak vissza dél fe'é. A japán csapatok közel-
harcok után értek el eredményt és űzték ki a kí-
naiakat Macsangból. A japánok most üldözik a 
menekülő kínaiakat. 

A japánok legközelebbi célja a Csinan-Fu— 
Csíng-Tau közötti vasútvonal elfoglalása. 

Péntek óta az idő megjavult, ugy, hogy a ja-
pán repülőgépek fokozott tevékenységet fejtenek 
ki. A további hadmüveleteket erősen befolyásol-
ják az útviszonyok. Szemtanuk elbeszélése sze-
rint a Macsangtól délre eső vidék az drviz kö-

vetkeztében egyetlen nagy tóvá változott. 

Repülőarzenál 
Peking, szeptember 11. Az északkinai japán re-

pülőtereken olyan nagyszámban vonták össze a 
legújabb tipusu nehéz, könnyű bombavető repülő-
gépeket, vadászgépeket és légelhárító ágyuka'/ 
amire Kelet-Ázsiában eddig még nem volt pé'da. 
A kinaiak állítólag légi támadást terveznek a ja-
pán állások e'.ien. 

Sanghai, szeptember 11. A mai harcok súly-
pontja a Wuszung—Paosan—Lucien harcvoralra 
esett. Többórás tüzérségi előkészítés és a repülök 

pillanatnyilag nem jelentene könnyebbséget, 
de a fák megnövekedésével olyan vagyonhoz 
juthat a község, amelyből komoly beruházá-
sokat eszközölhet. 

bombázása után a japán csapató* harclKocsrK se-

gítségével előre toliák állásaikat, 

60 000 vörös katona 
vonul fel a sranszi tar-

tományban 
Tokió, szeptember 11. Sanghaii jelentés szerint 

a kinai vörös hadsereg hatvanezer embere nya 

mul előre Szuijuan irányában, hogy a lehető leg-
gyorsabban segítségére siessen a szanszi" kínul 

csapatoknak, amelyek a peiping—szuijuani vasút 
mentén nem tudják többé jeltartóztatni a .japán 

csapatok e'örenyomiilását. A vörös elővédek már 
Szuijuan déli részébe érkeztek. 

Az angol-japán feszültség 
okai 

Tokió, szeptember 11. Sir Róbert Craigte, az 
uj angol nagykövet szombaton délelőtt a nagy-
követségről a császári palotába hajtatott, ahoí 
átnyújtotta Hirohito császárnak megbízólevelét. 

Jólértesült körökben a megbízólevél átnyujtá-
sával kapcsolatban felállítják a japán—angol kap-

csolatok mérlegét. A japán—angol viszony az 

utóbbi időben meglehetősen feszült volt. és ennek 
okait a következőkben foglalják össze: 

1. A nankingi angol nagykövet elleni támadás 
ügyét még mindig nem rendezték. Ugy tudják© 
hogy ebben az ügyben a japán kormány egyelőre 

nem nyújtja át a végleges válaszjegyzéket az an-

gol kormánynak. 

2. Japán nein körvonalazza pontosan magatar® 
tását abban a kérdésben, hogy milyen biztosíté-

kot nyújt Sanghaiban, ha a japán csapatok győz® 
nének. 

3. A japánok visszautasítják azokat az angol 

követe éseket, amelyek a japán—kinai hadmüve-
letek következtében okozott károk megtérítésére 
irányulnak. 

4. A japán repülőgépek bombái a kinai váro-
sokban nagy károkat okoztak az ottani ang'ot 

alattvalók javaiban. 

5. A japánok megszállták Pratas-szigetet. 
Japán körökben kételkednek abban, hogy a a 

angol—japán feszültség a közeljövőben enyhül© 
mégis hiszik, hogy a nagykövet megbízólevelének 
átadásával a kapcsolatok javulása várható. 

fl kormányzó vissza-
érkezett Budapestre 

Budapest, szeptember 11. Horthy Miklós kor-
mányzó és felesége kellemesen eltöltött külföldi 
körútjáról szombaton hazaérkezett. A kormányzói 
pár pénteken Bécsben volt, vacsora után az egyik 
filmszínházba ment Brunswick alezredes társasá-
gában. A mozi közönsége felismerte a kormány-
zót és lelkes ünneplésben részesítette. A moziból 
a magyar követségre hajtatott a kormányzói pár 
és ott töltötte az éjszakát. Az osz'trák fővárosból 
délelőtt fél 9 órakor indult vissza MagyaroH 
szágra. 

Állandó heves harcok 
a kinai frontokon 

A pekingi vonalon előretörtek a japánok, Sang fiait 
Reményen védelmezik a kinaiak — Támadás Harci-

kocsikkal, öldöklő légi Harcok 


