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Krómozás, nikkelezés Frischmannál!E}^- » 

Szőreg 
uj képviselőtestületet választ, 

amely megóvja a békét és bfzíosilja 
a község gazdasági helyzetét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tíz év 

előtti konjunkturális idők tévedésbe ejtő Ígére-

tének keserű következményeit Szőreg község na-

gyon is érzi. A földszerzés vágya a községet is 

adósságba kergette. 320 ezer pengős kölcsön gond-

jai annyira nyomasztók lettek, hogy a meglévő 

144 hold régi föld eladását határozták el 

A község vezetőségének ez a törekvése sokáig 

meddő maradt, mert a képviselőtestület tagjai 

hallani sem akartak arról, hogy a község régi 

legelőjének területét eladják. Az idén kerekedett 

felül először az a felfogás, hogy mégis hozzá kell 

járulni ehhez az eladáshoz, mert kétségtelen volt, 

hogy a község semmi körülmények között sem 

tud megküzdeni a súlyos kamatterhekkel. A 144 

hold föld eladásából azonban legfeljebb ISO ezer 

pengőt reméhet a község, azért most azzal a ké-

relemmel fordul a belügyminiszterhez, hogy 

vegye át állami kölcsön formájában a 

még fennmaiadó mintegy 170 ezer pen* . 

gőt. 

A községnek az az értesülése, hogy az akció si-

kerülni fog és ebben az esetben nem kell újra 

a pótadócmeléa eszközéhez nyúlni. A tapasztalat 

ugyanis az, már pedig a községnek elsőrendű ér-

deke, hogy 

az iparváltalatokai ne riassza el a mgy 

teher. 

Szerencsés fekvésénél fogva a község valóban 

mintegy predesztinálva van arra, hogy uj tégla-

gyárak és más nyersanyagfeldolgozó üzemek léte-

süljenek, mert egyrészt jelentékeny munkáslétszá-

mot tud adni, másrészt olyan vasúti ponton fek-

szik, amely — ha egyes szárnyakon ma nem is 

vállal szállításokat — a jövőben esetleg az or-

szág minden irányéban bonyolíthat le forgalmat. 

Az elkövetkezendő évtől reméli a község, hogy I 

megépítheti a legényegylet! házat, amelynek költ- j 

ségeit Szalma József plébános által megáldatott 

akció révén kivárija biztosítani. Az eredményes- | 

nek ígérkező akciót Füzcssy Márton nyugalmazott < 

iskolaigazgató 200 pengős adománya indította el, 

általában minden tehetősebb polgár készséget ígér, 

mert a kulturális cél, a továbbnevelés, az általános 

népműveltség emelése szempontjából fon-

tos az otthon llétesitése. Különösen 

Szöregen érzik erősen a szükségességét 

annak, hogy az ifjúság oktatőszerü összejö-

veteleken vegyen részt, mert szinte állandó kísér-

letek történnek egyesek részéről arra, hogy kül-

földi eszmékkel megbontsák az egyetértést és a 

békét a faluban. 

A fejlődő község szükségét érezte annak, hogy 

tűzoltótestületét megfelelő felszereléssel lássa el, 

de tekintve a község nehéz anyagi helyzetét, en-

nek érdekében is gyűjtést kezdeményeztek. Bódi 

Menyhért fáradhatatlan tevékenysége ezen a téren 

is meghozza majd az eredményt, amelytől azt 

várják, hogy a fontos feladattal megbízott testü-

let beszerezhet két motorosfecskendöt. 

Megkapta a jóváhagyást a község a szegedi ut-

téren át vezető szakaszának a kiköveztetésére, 

ami fontos érdeke volt, nem csak helyi, hanem 

idegenforgalmi szempontbői Is. A munkálatokat 

előreláthatólag már a koratav.isszal megkezdhetik. 

A legnagyobb érdeklődéssel tekintenek most 

a közeledő kéovisclőtestületi tagválasztás 

elé. amelyet még ebben az evben ketl megtar-

tani. A község polgársága felismerte a viszonyok 

követelményeinek minden tekintetben (megnyilvá-

nuló fontosságát és ehhez képest igyekszik olyan 

képviselőtestületet adni a vesetőség mellé, amely 

meg tudja óvni a közbékét és biztosit/a a köz-

ség gazdasági boldogu'dsát. • 

A legfontosabb a község prosperitása szemuont-

j álból 

a szegedi viac kockázatmentes meaktfa 

zelithetősége, 

amit másképen, mint a mai vámok mérséklésével, 

elérni nem lehet. Ezért elsősorban azt remélik, 

hogy az uj képviselőtestület több szerencséwl 

fogja tudni ezt az ügyet eredményre vinni. 

A lakosság szegényebb részéről az idén foko-

zott mértékben kiván gondoskodni a karitasz-

bizottság, amelynek hathatós támogatója a helyi 

Vörös Kereszt-kirenddeltség. Ingyen tejakcióval a 

szegény gyermekeket, szegénykoszttal pedig a ke-

reset né'kül ál ló családokat támogatják. Általában 

a község minden hiányt és nyomort — nem te-

hetvén mást, közadakozásból kénytelen megszün-

tetni Igy fog ez menni mindaddig, amig a köz-

ség meg nem szabadulhat a hitelezők sokszor meg-

nyilvánuló türelmetlenségével járó terhektől Az 

erőfeszítésnek ez a folyonos szükségessége merí-

tette ki annyira a községet, hogy minden esetben 

a polgárok áldozatkészségéhez kénytelen fordulni. 
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