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yomai g8zds. esz"l 8 m Z6g8Z. asál
tervszer II' g" pesité ér'" I

megoldható problémák, a kormá
nyunk segitségével még jobban,
amely a gépesitést juttatná elő

térbe rövid. idlln belül. Hir.zen van
nak hírek, amelyek arról beszélnek,
-~SJ -.!..- ~=l'~. f .. l-jti.,,_::.t oa~jvul.

mennyiségű traktort a magyar lllez~
gazdaság fejlesztésére.

- Rá kell ébrednünk nekünk
gazdálkodóknak is, hogy ha eddig
hat-nyolc lovat tartottup.k mező..
gazdasági munkánk elvégzésére, a
gépesített gazdálkodásra való át
építésünkkel nem kellene és ki
elégitő volna a megmaradt gazda
sági munkák elvégaésére kett~ da
rab ló is. Ezzel a megtakarítot
takarmánymennyiséggel tudnánk
biztositani az álJattenyésztésünket,
kü1önösen a szarvasmarha, sertés,
juh és egyéb jószágok tartását.

.Itt azonban már szükséges az is,
hogy a megnövekedett állatok ter.
mékeit, mint például a szarvas
marha, mely {öbb tejte méket hozna
a gazdálkodónak, a tej mennyiséget
a körzetekhez felszerelt tejszepará
torokhoz szállítanák el és azon ke
resztül értékesítenék, ami sokkal
kevesebb időt venne igénybe, mint
a külsllterületrlll való tejbeszállítás.
Itt viszont csak id~t takarítanánk
meg. Azonban ismerve a magyar
parasztság lelkületét, azzal is kell,
hogy foglalkozzak, hogy' ez a szö
vetkezés nem jelenti, sőt egyenesen
ellenkezik a kolhosszal. Ez nem a
magyar ember kolhoszba tömörí.
tése volna. Ezz.el az iránymutatás.
sal mezőgazdaságunk többterme
lését kivá juk elérni. A járásokhoz
tartozó Parasztszövetség vezet~sége

- mely parasztemberekMI áll 
II központ által irányított szövet
kezeti gazdálkodást vezetné.

- Az előbb említett központnak
pedig az lenne a feladata, hogy az
országos központtal tartson állandó
összeköttetést, mely által könnyí
tene a .szövetkezetbe tömörült gaz
dálkodók munkáján. Minden eset
ben, ha hiánnyal kell megbirkóz-

Gyomán
Az állatbemutatásra felhajtott

állatok szépségük szerint díjazva
lesznek. A díjakat a Földmívelés
ügyi minisztérium adja. Különböző

dijak lesznek kiosztva, többek kö
zött rádi6t is kapnak a nyertes
állatok gazdái. A részletes műsort

itt közöljük, IJ;lelyre mindenkit
várunk.

Május hó 17-én, szombaton:

A gyomai Parasztszövelkezet megtekintése és Cs. Nagy
Gábor igazgató előadása.

Határbejárás. .
Közös éd a.gyomai w48"-as körben.
Indulás 6 halom telepes_~~zségbe, ahol a Szegedi Talaj
tani, Intézet gyakorlati géperejű szíktalajjavít6, a Paraszt-
8~ÖV~g pe<li-g Finnnyátson való szénaszárítási be
mutatót rendez.
AParasztszövetség ankétja ""és tanulmányi filmbemutató .

Május IS-án, vasárnap: 'ov

A gyomai Gazdaképző Iskolánál motoros kapáló és egyéb
talaj művelő gépek gyakorlati belputatója.
A gyomai vásártéren dijazással egybekötött állatbemutató,
lovak, szarvasmarhák, sertések és juhok részvételével.
Állatbírálat. .
Közös ebéd a gyomai .,,48 ...· as körben.
A Bék:ésvármegyei M. AH. Gazdasági Felügyelőség nyilvá
nos értekezlete a gyom i községháza nagytanácstermében.
Este 7 órai kezdettel a Mezőgazdasági Szakiskola növen·
dékeinek színielőadása következik.

"
"
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Állattenyésztésünkjelenlegi hely
zetét fogja bemutatni az állatbemu'
tató, melyet a felszabadulás óta
először rendeznek Magyarországon.
Gyoma község abban a szerencsés
helyzetben van, hogy ezt az állat
bemutatót, melyen a Földmívelés- ,
ügyi minisztérium isképviseltetima
gát, saját községében láthatja meg.

10
14
16

Hatalmas állatbemutató

Mezőgazdaságunk jelenlegi rossz nánk peosztani, ahol a gépesített .,etekhez tartoz6 gazdálkodók a
állapotáról beszélgettünk Szilágyi erők végeznék el l\ szántási mUll' '7.ántóterületeiket beosztanák to
János gyomai gazdálkodóval, aki kálatokat. Igy elérhető lenne az, -ábbra is a vetés idtíszakáuak, csak
a mezögazdaság problémáját - hogy !lZ ~szi vetés alá már elöre:<:llpán a szántásról van most szó.
mint gazdasági szakember - vesz- I meg tudnánk munkálni a földet őszi szántás elvégzése után
tp\ot'h.-5h",,..,; ,,+1..,. Ir(\t· I"'''f_~' ··...,,,,.OYI '16.<"-.-,,.11:- o-t .-:. ...... ..- l,r ..... ~- ,... - .. Z':!~ _::: ••!i:::'~e:: s! ég~z!:.-:;~j~~

la 'ja kiaiak~lni. . Országo~, ~ ~ i~= 8 Ó;áb~~"'a moto;';s-trakt~~ral-szintÓ . <lJen formában a tavaszi előkészítő
megyei és járási adottságok figye- kezelőember váltást kapna, ez azon- munkálatokat.
lembe vételével és egyes külföldi ban a gép megálJását nem jelenti, - - A körzetekhez eső katasztrális
országok, mint például Dánia és a mert hiszen csak !\ kezelő cserél hold föld 5 forint pénz kifizetéssel
többi, ahol a mezrlgazdaság spe- és a motor dolgozik tovább. Ezzel lenne megterhelve, ez azonban jó
cia1izálását már magyar szakembe- elérnénk azt, hogy sokkal kisebb val kevesebb, ha számítással is
rek is voltak tanulmányozni, azok- munkával napi 18 katasztrális hold akarjuk bebizonyítani, mint az ilyen
ból merítve így folytatja: . földet tudnánk megmunkálni. Akör- irányú gazdálkodás kiadása. Ezek

- Mezőgazdaságunk a végtelen
idő elpazarolását kimutatja akkor,
amikor egy katasztrális hold föl·
dön egyes ekével szántva 30.240
métert kell lépni - mondja. gaz·
dasági véleményét. Mennyivel hasz
nosabb volna, ha határunkat, mely
39 ezer katasztrális holdon fekszik,
gépesítésre lehetne átállítani. A
számítást mindjárt meg is csinálom,
hogy helyesen tudjuk felvetni a
problémát: azonban egyszerű em·
berek vagyunk és aszámításnak:
csak a legfontosabb részleteivel
foglalkozok. 'A. 39 ezer katasztrális
hold földblll vegyünk csak har-
mincezer katasztrális hold szántó- Ih9 órakor:
földet. A megmaradt 9 ezer holdat

. utakra, legelőkre,víztartályokra és
tanyai bejár6kra hagyjuk. Elosz
tanánk 600 katasztrális holdas
szántókörzetre az össz vetésterü
letet, amely külön körzet néven
lenne ismeretes.

- Milyen gazdaságosan elő le- 20
hetne állítani, ha ehhez az állam
hozzájárulását aParasztszövetségen
keresztül meg tudnánk valósítani.
Mivel azonban körzetekrOl beszél· 1/2 9 órakor:
tünk, szükséges, hogy a körzetek
további kérdéseivel foglalkozzunk. 1/210 "
Egy ilyen körzetnek lenne' szük·
sége, illetlIleg a körzethez tartozó
szántóterü1etnek lenne szüksége 13 ...
egy darab motorostraktorra, amely 15
csépelővel és medigával lenne fel·
szerelve. A fenti számítások szerint
határunkat 50 ilyen körzetre tud·

.Tildy: nA m I f Ö I d Ü n k a z Ö r Ö k m a g y a r f Ö I d A m I z á s z I ó n k a p i r o s, f e h é r, z" I d.fl
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Elfogták a gyomai szélhámost

Kikövezik?
- a fűzfásgáti bekötőutat

10 ezer forint kölcsön a megyétöl

Ismeretes, hogy Szabó József kiderült, hogy Szabó több nőt csa
gyomai lakost II gyomai rend(lr- pot be házasságszédelgéssel, azon
kapitányság több rendbeli lopás ban még az is kiderült, hogy Szabó
és bűnözés miatt országszerte kö- a budapesti rendőrség kezéből is
röztetett. A jólismert szélhámos megszökött. Régebbi bűnlajstroma

székhelye Gyoma volt. Azonban most került napvilágra, mely sze
ll. körözés hírére Szabó "hadiszá.l- rint többszöri határátlépés, több
lás" változtatást csinált és Békés esetben lopás, a vasút0n jegynél-
csabán telepedett le, gondoIvá I küli utazása tette hh'essé nevét.
ornán- magyar l:.atár me köze: ._~ 1'-~ s-zélhámost, aki veszélveztette

sével sikerül majd neki a felelő- Mez(ltúr, Békéscsaba, Csanádapáca
ségrevonás alól átszökéssel kibujni. és Gyoma lakosait, II nap,okban

Azonban II rendőrség a körözés szállították át a gyulai Allam
útján nyomozást indított ellene és ügyészségre, ahol felelni fog bú
Békésesabá elf6gta a megrögzött I neiél't.
szélhámöst. :A Kihallgatás során

A francia szocialista párt javas
lattal fordult Ramadier miniszter
elnökhöz, melyben kérte, hogy II
kommunista párt minisztereinek
megbízásait vonja vissza és helyébe
más pártokból delegált politikusok
azonnali kinevezését determinál"a.

A kommunista ml z erek det
ronizálá , után történt, hogy az
Egyesült Allamok szenátusa meg
szavazta Franciaországnak a hitel
oyujtás szerinti 509 milliós dollár
kölcsönt, melyből 250 millió dol
Iá.rt azonnab átnyujtottak a frlincia
kormánynak.

f:Ierold Stassen, az amerikai re
publikánus párt új jelöltje, mosz
kvai látogatása idején intel'vjút kért
Sztálin generalisszimusztól, melyet
a New York Times legutóbbi szá
mában. hozott az amerikai köz
vélemény elé. A lap kiemeli Sztá
linnak azon kijelentéseit, maly sze
rint Amerika és a Szovjetúnió
közötti barátság szelleme nem
destruktív.

Az angliai katonai alakulatOK
új hadászati fegvve~ének bemuta
tása, melYE:n .... Vu i:> mary tábor
nagy is résztvesz, a közeli napok
ban megtörténik. A különböző új
hadászati fegyverek raktárhelyi
séget er(ls katonai alakulatok (lrzik
és minden 6rahosszában megvizs
gálják a szoblikblln er elYE.'zett új
fegyverek állapotát.

Húsz gye'rmeket
vendégeltek meg a

gyomai zsidók
Bensőséges családi ünnep hez

méltáan ünnepelte meg a magyar
zsidóság gyomai csoportja az auszt
riai tábor borzalmait átélő tagjai
hazaérkezésének második találko
zását.

Ugyanott, ahol a horthykakas
tollak mocskolták és szentségtele
nítették meg a gyomai zsidók cso
portját, ott találkoztak immár má
sodszor az Endrőd, Kisújszállás,
Szarvas, Mezőtúr és $zajol zsidó
lakosai, hálát adva az Urnak, hogy
a koncentrációs táborokból haza
érkezve, újra megkezdhették a fé
lelemnélküli életet.

A vasúti nagyteremben gyüle
keztek össze a különböző községek
kiküldöttei, ahol Gr6sz Hédike me
leg szavakkal üdvözölte a megje
lenteket, majd az ünnepi beszédet,
melyben a nap jelentőségét méI
tatták dr. Zinger István mondotta.

A pohárköszöntő után a megje
lentek 1 perces néma hallgatással
tisztelegtek a fasiszta táborokban
maradt zsidók lelkiüdvéért.

Hétfőn, a Zsidóság gyomai cso
portja, megvendégelte a községben
lévő Arvaház 20 gyermekét, ahol
az ebéd után csomagot is osztot
tak ki az árvagyermekek között.
E nemes gesztusért Fried Boris
kának és Grósz Hédikének a tár
sadalom nevében ezúton mondunk
köszönetet.

Hiszen kormányunk is bejelentette
már, hogy a mezőgazdasági vál
ságból, amely minden háború után,
hol kevesebb, hol több idő eltel
tével jelentkezik, csak a gépesített
gazdálkodással lehet eg új és vi
rágz6bb életet teremteni, nem csak
ho y a mezőgazdaságnak, hanem
az egész nemzetnek, (-)

(Sz, J.) A világpolitika színpa
dá.n, II moszkvai értekezlet befeje
zése 6ta egyre nagyobb teret nyer
a fl'ancia belpolitikai válság 
mint a párisi jelentés hangzik -,
melyet II munkások régebbi bér
megállapításának emelése váltott ki.

Még a múlt hét végén vetette
fel Ramadier francia miniszterelnök
a francia nemzetgyűlésben, hogya
kOl'rnányt ért támadások miatt,
melyet - a jelentés szerint - a
francia kommunista párt kezdemé
nyezett és támogatott, bizalmi sza
vazást kél', annak megállapítására,
hogy a francia belpolitikai válságot,
amely a világpolitika szerint is
nagyjelentőségű, csirájában eifojt
hassa. Ramadiel' miniszterelnök
ezen bejelentését vasárnap tár
gyalta a francia nemzetgyűlés,

amely szerint a nemzetgyűlés ab
szolút többsége bizalmat szavazott
a francia kormánynak. A szava
záson a kommunista képviselők 
hangzik tovább a jelentés - a
kormány ellen szavaztak. A sza
vazástól hatvanan tartózkodtak.

az eljövendő évtizedekre biztosít
bennünket. Az ország minden egyes
részén, különösen a Tiszántálon
behatóan foglalkoznak ily .irányú
gondolatokkal, amely ~egszabja a
magyar mezőgazdaság új irányát.
Az ötlet, melyet a gazduram mon
dott - megvallom őszintén - frap
páns, de érdemes vele foglalkozni.

helyreállitását.
.Az itt felsoroltak, számítások

után val6ban foglalkoztatják az
embert, mert hiszen az állandó
igérgetésekMI eddig már nagyon
sokat hallottunk, Viszont ne
künk, a magyar mezőgazdaságnak,
meg kell teremteni azt a gazdál
kodási módot és irányt, amely

Rácz Lajos képviselő az elmúlt II kérdés másik c!~ ~a: Énnek a
hét folyamán tárgyalásokat foly- bekötő útnak megjavításához, va
tatolt vármegyénk fő- és alispán- gyis a földmunkálatok befejezésére
jával, melyek között teret nyert a sem elegendő a vármegye részéről

fűzfásgáti település kérdése. Ugyan- kiutalt 10 ezer forint, vajjon miMl
is arról volt szó, hogy a község- fogják akkor kiköveztetni, ha még
ben húzódó, tavaszi és őszi idő- a földmunkálatokra sem elég a
szakokban az áIJomástól kiinduló küldött pénzmennyiség. Pedig az
bekötőút járhatatlanná vált, ami útnak rendbehozása a mezőgazda

különben nagyjelentőségű az egész ság szempontjából igen fontos,
községre, különösen az út mentén hiszen a földekről künduló dülő

lakó gazdálkodó rétegnek. utakat ez az út köti össze, amelyen
A tárgyalások folyamán közölték a terményt lehetne szállítani. Kér

a vármegye vezetői Rácz képvise- jük az illetékeseket, hassanak oda,
MveI, hogy az illetékes miniszté- hogy a községben levő járhatatlan
riumtól kiutalt segélyblll 10 ezer út rendbehozatalára ne csak 10 ezer
forintot engedélyeznek Gyoma köz- forintot, hanem ennek kétszeresét,
ségnek, az előbb említett bekötGút 20 ezer forintot utaljanak ki, hogy
megjavítására és kikövezésére. a bekötőút munkálatait még ide-

Ennek a nemes gesz-tusnak iga- I jében be tudják fejezni.
zán nagyon örülünk, de felvetődik

Május elseje az öntudatos dolgozók ünnepe, az elnyomó s lélek
kárhoztató erőszak szel'vezetivel mindenkoron eJlenálIasra kész embel'
ságes szándékú erők társadalmi ünnepe. Tehát mondjuk így, hogy tál"
sadalmi önne éli ne politikai ünnep: általános közél'dekü és nem
politikai s főleg nem pártünnep. Még a fasizmusnak sem volt elég
bátorsága ahhoz, hogy szembeszálJjon teljesen a május elsejét ünneplő

dolgozóréteggel, habár a csendörszuronyok minden alkalommal "moz
gósitva" voltak.

Azonban a gyomai május elsejei ünnep egészen mást mutatott.
lIel·t egyes demokratikus partok szónokai igyekeztek felhasználni ezt
az ünnepet, a magyar nép ünnepét, pártagitációs ünnepnek. Itt csak
elmaradottságnak nerezhető az, hogy az e"yik szónok - aki el
ragadtatt magát - mindenáron pártagitációnak használta fel a
szabad május elsejét. Itt a szónok pártvezéréneir, Rákosi Bátyasnak
május elseji na;y b~szédéböl kell hfl",y idézzek: "Ez az ünnep pedig á
magyar nép ünnepe, Nemzeti ünnepe!" Ennyit az agitációhoz. És még
egyet. Az a bizonyos "apaság!" A magyar demokrácia. elismerte, hogy
a magyar nép Kossutb Lajos n~'omdokain kiván haladni és az ő általa
elgondolt, de még eddig meg nem nlósított nemzeti ügyeket mielőbb

megtel'emti. Ezzel egyidejüleg örömme) fogadtuk el mindannyian, hogy
a magyar nép Kossuthot raJlja apjának. Itt nem is mi, hanem a gyo
mai nép kivánságát fejeztük ki akkor, amidőn ezeket a sorokat meg
írtuk és az olvasó elé tettük.

De ha vannak, akik mást vallanak a magyarság apjának •.• "ám
legyen .•. ám legyen" ..•

nia a gazdálkodónak, akkor az or
szágos központ segítségére támasz
kodnánk; ha pedig kielégítő és
biztató lenne a termésünk, akkor
a játási központon keresztül érté
kesítenénk a mezőgazdasági ter
melvényeket. Ezzel elejét vennénk
annak is, hogy a városokban dol
gozó és élő emberek a termelőtől

megvásárolt gabonamennyiséget a
maga árában, nem pedig az akkori·
ár ötszörösén jutna hozzájuk.

- Minden gazdálkodónak ko
molyan KeU foglalkozui ezzd li

kérdéssel, mert a világ halad és a
technika vívmányaival másképpen
nem tudjuk felvenni a harcot mi
földmunkások. Ha behatóbban fog
lalkozunk ezzel a fel vetett kérdés
sel, rájövünk arra, hogy az eddig
végzett munkálatoknak csak a felét
kell elvégezni, mert hiszen a gép
erőre b~endezett szerszámok dol
goznak a kézierő helyett, csak a
kezelést kell biztositani. A keze
lésnél vetődik fel a másik, de szin
tén megoldható kérdés, az, hogy
- és ez elég baj (szerk.) - a
mezőgazdasági munkával foglal
kozók közül kevesen vannak,akik
a motorkezelői vizsgát letették,
vagy egyáltalán értenek a keze
léshez. Azonban a kormánynak
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a
mezőgazdasági munkával foglal
kozók részére motorkezelői tan
folyamok beállítását léptesse életbe.
Mert a kezelőnek, aki a motort
kezeli, tudnia kell azzal II földdel
bánni. Ezért van szükség arra, hogy
a gazdálkodással foglalkozók ré
szére külön motorkezelői tanfolya
mot indítson a kormány, ami szo
rosan hozzájárul az itt elmondott
és lefektetett szövetkezeti gazdái
kodáshoz.

- Igy nem kell félni attól egyik
gazdálkodónak sem, hogy a gépe
sített mezőgazdálkodássalnem tud
juk elérni azt a minőséget, amit a
kézierővel kimutattunk. Minőségi

leg nem lesz gyengébb a termé
sünk, ezzel csak növekedhet, mert
a gépesített gazdálkodással jár még
- és ez a legfontosabb - a szik
talajjavítás. Már pedig ha a termő

talajunkat javítjuk és műveljük,

l:!-kkor a termelés csak több lehet.
Es ez a többtermelés elősegítené

a háború alatt kipusztult és elsat
nyult állattenyésztésünk mielőbbi
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Első és legfontosabb lépés
agyar nevelő kar

Mert vegyük már végre tudo
másul, hogya demokráciánk sorsa
és jövője nem a pártirodákban és
nem is kimondottan a népgyűlé

seken, hanem közvetve a magyar
nevelőkön, tehát elsősorban a ta
nyai néptanítón, aki a tanyai pa
rasztság gyermekeit neveli és rajta
keresztül nyer vagy veszít csatát.
E oikk azért fródott, hogy remél
hetőleg kinyitja azok szemét, akik
nagyobb lehetőséggel és hatalom
mal rendelkeznek, mint az ólom
betűk.

200 forint a felemelt fizetés
- A legutóbbi státusrendezés,

mely a fizetések megállapítását
szabályozta, nekünk tanyai tani
tóknak semmit sem adoU - vallja
elszomorodva az egyik tanyai tanító.
Mert kérem, öt- hatcsaládos tanít6
megkapja a 218 forint fi~etést, csa
ládi p6tlékkal e~yütt, de hogyan
éljen meg belőle - ruházkodásra
nem is gondolva -, mikor gyer
mekei iskoláztatására sem ele
gendrJ? Ezekután gyermekét ta
nfttatni nem tudja és engedi sza
badon, högy birka módjára nőjjön

és induljon az életbe.

Megszünt a természetbeni
járandóság

- Minden természetbeni járan
dóságtól elestünk. mondja tovább.
mert az egyháznak, ahonnan kap
tuk eddig a természetbeni fizetést,
a~nyi:n ~egcs0kkent II jövedelme.
hogy nem birja biztositani a ne
künk járó kevés terményt.

Harc a lelkIIsmerettel
E "ckornikus" beteség után fel

vetődik agyamban a gondolat. Vaj
jon nem kell·e állandó lelkiisme
reti harcot vívni annak a tanyai
tanítónak, ha éppen ~ost, a mező

gazdasági munka beálltával, vala
melyik szülő többnapos, mondjuk
többhetes távolmaradási engedélyt
kér a tanítótól gyermeke részére
és kisebb-nagyobb honoráriumot is
kínál érte? - itt konkrétum nincs
a kezünkben - vagy épen szol
gálja· e azt a demokráciát, amelyi
ket virulensé akarunk tenni? Erre
Szabó közismert idézete felel:
"Korgó gyomorral nem lehet Him·
nuszt énekelnil"

..Ez a ml munkánk, s nem ts
kevés"

Utcai kivilágitás lesz Gyomán
A munkálatok hamarosan megkezdődnek

Közellátási értekezlet

Az utóbbi időben mintha keve- lánosítoUuk az egész magyar ne
sebb szó esett volna a magyar veUH kart, azonban legyen szabad
tanítóság és általában a magyar ilyen vonatkozásban mégis ketté
nevelőikarnehéz, mondhatnók tart- választani a pedagógust a peda
hatatJan anyagi helyzetéről. Pedig gógustól; vagyis t nvai é nem
e problémának előtérben kellene tanyai né tanító. mekután ez
állania és a legsűrgősebben meg- meg e em, mindjárt szembetűnik

oldandó kérdések egyikévé kellene az, hogy a nevelői nyomor orosz
lennie, Igaz, nemes gesztusokat lánrészese mégis csak a tanyai
mutattak ez általános kép: a pe- Iléptaoító, aki a demokrácia kegye
dagógusi nyomor irányába és ezt lemkenyerén tengMve, elzárva a
a nemes gesztust legkiváltképpen a külvilágtól, csak a négy fal között
parlamenti képviselöktől tapasztal· .éli le életét rab madár módjára.
tuk - és tapasztalhatjuk még ma A minap egyik tanyai néptanít6
is -. akik pártállásra való tekintet megrázó vallomásában mondotta,
nélkül egyre erőteljesebb hangot hogy a 15-20 kilométerre levő

ütnek meg azon óhajuk kifejezé. tanyai iskolából, ahol a tanító lyu
sére - ami az egész ország kíván- kas cipőben, rongyos ruhában kény
sága is -, hogy a "nemzet nap- telen elindulni a legközelebb eső
számosainak" meg kell teremteni községbe, ahonnan az élethez szíik
az anyagilag független életet, ami- séges élelmet - bár meg tudná
vel a fiatal demokráciánk gyerme- vásárolni - kapja meg, hogy fel
keit s annak kívánságait a tudásuk adatát: a fiatalok nevelését tovább
teljes odaadásával tanítsák és ne- végezze. Mert hiszen olyan lesz az
vel jék a nagy és nemzetépítő Iországunk, amilyennek felépítjüli
munkára. mondotta Tildy köztársasági elnök

Az előbb leirottak szerint álta- úr is egyik nagy beszédében.

Községünk lakóinak állandó és a gyomai villanyvilágítást teljesen
még ezideig megoldatlan kíván- birtokába vette a Dunántúli Villa
sága a villanyvilágitás, amely - mosművek Részvénytársasága, aki
sajnos - különösen az utóbbi he· a községünkben az elmúlt hét fo
tekben annyira megromlott, hogy Ilyamán mérnököket, szakembere-
az embernek minden pillanatb'" Iret küldött ki az általáno-s gyomai
el kellett készülnie arra a kell ~ rás világitásának tanulmányozá-
metlen pillanatra, amikor av' 1 '" • ra.
lany csak egyszerűen elaludt és 1 A napokban kezdődnek meg a
többé vagy több órán át nem ka- I munkálatok, ez azonban hosszú és
pott áramszolgáltatást. 6riási munkaerőt vesz igénybe.

Ilyen irányban jártunk el az Amint tájékoztattak bennünket,
illetékeseknél, akik a gyomai vU- megtörtént a megegyezés a hely
lanyvilágítás problémáját ismer- beli Előljáróság és a Villamosmű

tették elöttünk. A villanytelep, vek között, hogy a községnek
mely eddig a község villanyvilá- egyes részei, melyek nem voltak
gítását szolgáltaUa s annak beren· vagy alig voltak villanyárammal
dezései annyira tönkrement, hogy ellátva, már augusztus elsején
szakértők által megvizsgált villany- megkapják az állandó viIlanyvilá
motor, amely az egész községet gítást. Ez azonban nemcsak az
ellátta világítással, generál javí- eddigi viIIanyáramot nem élvezők

tásra szorult, melyet Budapestre nek, hanem az egész községnek
kellett felküldeni. A tulajdonkép- rég óhajtott kivánsága, hogy te
peni áramszüneteltetések ennek remtődjék meg Gyomán is a vi
következtében történtek. Azonban lágítás, amely nem teszi mérlegre
ennek az üzembehelyezése még az emberiség idegzetét. Most már
több hetet igénybe vehet. . ott állunk, hogy nem csak hogy

A helyzet ugyanis az, hogya reményünk, hanem bizalmunk is
villanytelep tulajdonosa - jegyző- lehet a gyomai világítás végleges
könyv szerint - a közséa. Azon- megoldásában, mert hivatalosan
ban az általános ujjáépítésnél fel- közölték a község vezetőségéveJ,

merültek a különböz6 községek I hogy augusztus elsején új erőre

még eddig megoldatlan problémái berendezett, transformátorok segít
és örömmel kell megállapítani, ségével oldják meg a villanyvilá
hogy ezek között szerepel Gyoma gftást, amely biztosítja azt is, hogy
község is, amelyeket szakvélemé- a községben minden utcában ki
nyek szerint é-s illetékesek szerint építik a világítást, ami a község
belátható időn belül megfognak sötétségét ezáltal teljesen meg
oldani. Most már a villanyvilági- szünteti. Az ígéret megmondjuk
tás éaetö problémájával ne csak őszintén szép, csak most már a

yom n, hanem több irányban végrehajtását várjuk, ami augusz
foglalkoznak nnál is inkább, mert tus elsejére be is következik.

A tanyai néptanító nyomorgó
életéből csak egy kis részleget vi
lágítottunk meg, s ez a tényező

marad a tényezőn, hogy a hely
zetükön valamiképpen segíteni kell.
Mint hfrlik azonban, a kormány
új rendelettel szabályozza ez év
augusztus hónapjában a magyar
neveUíikar fizetését. Mi bfzunk ab
ban, hogya magyar demokrácia
legszentebb kötelességéhez ragasz

leniegi gabona-készlete 140 vagón. kodva megteremteni a nyugodt
Ebből a mennyiségMI azonban életet ..0. p~dagógusi. karban, és ~Z
109 vagón az ellátatlan vidékek megszuntetl a ta.,?-yal né~tallltót IS

Békés vármegye főispánja és részére van irányítva, míg a 18 ~z áIl.and6 lelkllsmeretl. harct,6l.
alispánja közellátási értekezletet vagón a vármegye különböző intéz- ::s majd. akkor ~ondh~tJuk, mmt
tartottak Gyulán. Ezen a közellá- ményei, valamint az állami kórház Iahogy József AttIla egYik v~rsében
tási értekezleten megjelent dr. Szabó részére van lefoallllva. Van kilá- mondotta, hog : "Ez a ml mun
Jilek Jenő miniszteri osztálytaná- tás arra hogya ;ármegye a szük- kánk, s nem is kevés·· - mert
csos, kenyérellátási kormánybiztos ségletén~k egy bizonyos részét az való~a.n me~történt, ~~it vártunk
és többen mások, akik megállapí- újtermésig körülbelül 60 vagón és amIt paplrra vetettunk.
tották, hogy Békés vármegye je- I gabona· készletet fog kapni. -szí-jó-

Református egyház hírei

irdessen lapur kban!

Istentiszteletek sorrendje: Min
,gen reggel I / 28 órakor reggeli is
tentisztelet a templomban.

Május U-én, vasárnap d. e. 1/210
'Órakor istentisztelet. D. u. 1/2 3 óra
kor konfirmandusok vizsgája, d. u.
2-5 óráig Nőszövetségi bibliaóra
·és összejövetel, az egyház tanács
·termében. Utána a Nőszövetség

-megvendégeli a konfirmandusokat.
Visszamenőleg ugyancsak vasár
nap délelőtt U órakor a volt KIE
vezetők és tagok részére meg
beszélés.

ll-én, áldoz6csütörtökön d. e.
Ilz 10 6rakor istentisztelet. Az isten
tisztelet keretében történik a kon
firmandusok ünnepélyes konfir
málása.

D. u. 1/2 3 órakor istentisztelet.

Római katholikus egyház hírei

Hétköznapokon reggel 1128 óra
kor Szentmise, május havában,
minden szombaton este májusi áj
tatósság, vasárnaponként reggel 9
6rakor és déli 1/'1. 12 órakor Szent
mise.

Áldozócsütörtökön reggel 9 óra
kor a gyermekek első Szentáldo
záso. és 1/212 órakor Szentmise.

Minden pénteken este 6 órakor
az egyházi énekkar próbát tart a
róm, kath" népiskolában (kántor
házban). Uj énekesek, akiknek j6
hangjuk és némi kottaismeretük
van, jelentkezhetnek a k:intor
házban.

.H I R E K E' Demokráciánk .szégyene:

A gYÓgY8z-::=::lgálatotmég hbé en tengődik a tanyai néptanitó
e héten az .~AngY81" gyógyszer- •
tár, vasárnap ul kezdve pedig a Kevés a felemelt fizetés
jövő hét m'nden napján a szolgá
latot a Mácz.gyógyszertár látja el.

Moszkvába kiutazott magyar ke
reskedelmi delegáció Rónai Sándor
kereskedelemügyi miniszter veze
tésével vasárnap megkezdi a ke
reskedelmi tárgyalásokat a Szov
jetúnióval.

Az új lengyel-magyar kereske
·delmi szerződés megkötésére június
elsején lengyel kereskedelmi dele
gáció utazik Magyarországra, hogy
a két ország között fennálló ke
reskedelmi szerz6dés megkötését
aláfrják.

AFüggetlen Hjúság gyomai szer·
vezete május 18- án este 7 órai
kezdettel a gazdaképző iskola nö
vandékeinek segitségével műsoros

estet rendez a polgári iskola nagy
termében, melyre az érdeklődőket

ezuton szeretettel hívja meg, Jegyek
·17-én délelőtt 8-12-ig a Kisgazda
pártban kaphatók.

A budapesti angol katonai Hety
t'lrség válogatott csapata május
15·éu, áldozócsütörtökön Endrődre

látogat el, ahol az endrődi Barát·
sággal méri össze erejét.

FELHIVJUK kedves olva
sóink figyelmét, hogy hirde
téseket minden héten szerdán
déUg ves::ünk fel a ''liadóhiva
talban. Hivatalos idő: d. e.
9-22-ig, d. u. 3-6-ig. Kiadó
hivatal: Paraszts;:ővetség,

Szabadság-tér 3.
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ényHirdet

KŐ'l'ősmenti Parasztélet
Szerkesztő.' Szilágyi Józser.
Felelős kiadó: K U.1~ József.

Kiadja:
a Fiiggetlm Kisgazda Fiildnumkás és

Polgári Pá.rt gyomai szen;ezete.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Gyoma, Kossuth Lajos-utca 3 szám.
Telefon: 10.

Előfizetés: egy példáflY -'60, egy hÓ'ra
- 3'-, egy ncgyedétre 7'- forint.

Apr6hirdetis.' 15 sz6ig 1 forint, hasáb
hirdetés 4 forint/ól.

.COR'lflNA-.oyomda. He.6b~r.

N~omdá"rl felcl6a: BJHARY BELA.

Magyar államrendörség gyomai járásl
kapitányságától.

A P. M. úr 1946. évi március
hó 5 én hlltályba hel..eze~t 17.000/
1946. F. M. sz. rendeletével az
ország ellá.tásának érdekeit sértő

vagy vesl~l. ~ztelél búncseiemény
nek minősíti azt, mely szerint az
ásványolajt8fmékek tárolására és
szállítására szolgál6 vashordók be
jelentését, illetve zár alá vonó
helyezésének rendelkezéseit nem
tartja be.

A M. E. úr 1946.- évi szeptember
27·én hatály ba helyezett 11.300/
1946. M. E. sz. rendeletével az
ásványolajtermékek tárolására és
szállítására alkalmas sérült vas
hordók kijavítására úgy rendel
kezik, hogy mindenki köteles a
birtokában vagy a birlatában lévő

jó vagy sérült, illetve feneketleu,
vashordókat kijavítás céljára a M
Ásványolaj Finomító Gyárak Or
szágos Egyesületének tagjai szá
mára gyomai viszonylatban "Shell"
képviseletnek kijavítás végett át
adni.

.A. kapitányság vezetője felhívja
a járás területén lévő lakosságot a
fenti rendeletek betartására., mert
a vashordók felkutatására a.z in
tézkedést megtette és a rendelet
kijátszói ellen bűnvádi eljárást tesz
folyamatba.

A kapitányság vezetője:.

Deák Bárdos István
rendörszázadas.

3x3.as háromméteres. 3 ll: 4·ell öt;.
méteres, 4 x 5·ös nyolcméteres és két da
rab mestergerenda Vlln ellldó ! agy László-
nál, V. ker. Pósa Lajos út 25. 10

• •
APROHIRDETESEK
E9W IBkoat6rsunk f. hó 5-én elh.a-

. gyott egv börtárcát fontos iratokkal.
Megtalá}ója jutalom l'llenében vigye a
rendórséKTe vagy Széchenyi·u. 5. szám
alá. 12

Halmagwon 5 hold tengeriföldnek a
megmunkllJasára részes munkásokat ke
resek. Ertekezni lehet Izsó Sándor Szé-
chenyi-u. 40 sz. lakásán. 16

Debreceni Tibor fattyasi tanyIIjában
Papp Lajosnak csutkatő, akácgaly l-s egy
kút.á~as gémmel együt! eladó. 13 •

Eladö gyermekjátszó . ketrec és sport
kocsi, egy pár kocsitengely. egy oldalatlan
igáskocsi, 4 drb háromhonapos süldö és
érett istál\ótrágya. I. ker. Baross-u. 1.
szám. 9

Néhai Birö L~szlö örökös nyUasa
eladó. Erdeklödni lehet Perei Dániel VI.
ker. 128. sz. 17

Elad6 egy jó állapotban lévö ford hütö,
rézcsövekkel és egy Takó szabályzó. Meg-
tekinthető Árvai Mihály gépésznél Gyoma,
Mátyás király-u. 2. sz. 18

OroshAzi Cit 25. sz. ház eladó. Ér
deklődni lehet ·Vági Józsefnél Orosházi út
9. sz. alatt. IS

IV. ker. 419. sz. 3 hold here nyári
használatra eladó. Érdektödni lehet Kun
Andrásnál Deák F.-út 24. 14

K. Molnár S~ndornak 2 kocsi tő

rekje van eladó. VII. ker. 173. sz.

at előállitás
piaci árdrágités miatt
A gazdasági rend15rség és II

helybeli rend(lrkapitányság kikül
döttei a szerdai hetipiac alkalmá
val árrazziát tartott. E razzia so
rán öt személyt kisértek be a kl;\
pitányságra, ahol kihallgatták és
a 8.80O-as M. E. rendelet szerint
átadták a gyomai uzsorabíróságnak.

A bíróság még a szerdai nap
kihallgatta az árdrágitással gya
nusitottakat, akik beismerő vallo
mást tettek. A vád szerint Ada
mik Pálné, szül. Szabó Erzsébet
vajat, Faragó Józsefné szül. Ba
logh Etei, Varga Sándorné szül.
Nádasdi Irén és Papp Mária tej
felárusokat a gyomai uzsorabir6
ság személyenként 100 forint pénz
büntetésre, vagy 4-10 napig ter
jedő fogház büntetésre ítélte, mig
Cselei Zsuzsánna háztartási alkal
mazottat, akit munkaadója bízott
meg a piaci vásárlással, mint ve
vőt 50 forint pénzbüntetéssel, vagy
2 napi fogházbüntetéssel sujtotta.
Az ítélet joger15s.

ÉSTED

VASUTI MENETREND

Május l-én.
Endrődi Barátság-Kondorosi TE NB II. '
Barátsáqos. 4: 2 (2: 1). Vezetfe: Matuska.

Május 4-én.
Endrődi Barátság-Mezötúri I. oszt.

válogatott 4: 3 (2: 1)
Barátsáqos mérkőzés. VezeHe: Krisfóf.
Endrőd: Csákányi. Kertes. Sz bó II..

Puskás II.. Timár II.. Márfon. Kiszely.
Timár I. Szabó I., Laposnyik. Alt.

Mezőtúr: Gálos. Csapó, Szóke. Mikes.
Király, Laczkl'>. Mihácsi. Lukács II.. Szúcs.
Iván ll.. Veres.

IT. félidó.
Endrőd indHja a jáfékot. szőqletruqást

éltek el. A mezc5fúri csatársor támadásba
lendült át. Lukács II. 10 méterről érv.!;.
nyesiti az akciót. 2: 2 E IlYeD lít.!;s után
nallY iramú játék folyik mindkét r~zróJ.

Timár r.. Szabó I, zépen játsza át a
védelmet. Laposnyik 15 mIHerrcSl lécaIá
helyezi a labdát, 3: 2. Kezdés után kiué
durvul a játék. de a játékvezető nem en·
qedi a durvasáqoé. Az endródiek fölénye.
Sen játszanak. binen a szerencse is ked.
vezett. Szabó I. és Kiszely meQslerzik' a
labdát, Kiszely s7épHi az eredményt és
14 méterról a bats tokba helyezi a lab.
dát. 4: 2. Az eredmény után a mezótúriak
kapubo,,- szelloez.i!< az endródiel<et. Il.es(
vétenek. Lukács IL a jobb alsó sarokba
helyezi a labdát. 4,3. Szép játékot mu.
tatott mindkét csapat. de az eredlJ)ény~n

változtatni nem tudtak. illY az endródiek
qyóztesen kerültek ki a naqy küzdelemb61.

Gyoma-Békéscsaba:

642 sz. indul 6'50 '
606 " gyorsvonat indul 20'49
620 ., indul 2'48
624" ,,17 24

Gyoma-Budapest:

623 sz. vonat indul 15'40
605 " gyorsvonat indul 9'16
619 " vonat indul 22 08
627" l'" 5'15

A 624 és 627-es számú vonatok
Szolnokig közlekednek, onnan köz·
vetlen vonat a Debrecen-Buda
pesti szerelvény.
Mellékvágány:

Gyoma-Dévaványa.

Még a múlt héten megírtuk,
hogy az Orosháza felé vezető or·
szágúton vértócsába találták Pet- A református általános iskola
rovszki . S. Mihály gazdálkodót,
aki tehenet akart vásárolni. A bé· tantestülete és tanuló ifjúsága 1947.
késcsabai rend15rség a napokban május 3-án tiélután 1123 órai kez
tette:ártalmatlanná a notórius rabló- dettel a tanuló k részére, 4 én, va
gyilkost ifj. Bokor J nos mezőbe- sárnap este 1/2 8 órai kezdettel pe
rényi lakos személyében, aki tö- dig a feln15ttek részére anyáknapi
redelmesen bevallotta, hogy nem ünnepélyt tartott az ipartestület
akart embert ölni, de szüksége nagytermében.
volt II pénzre és azért szemelte Szombat d. u. 430 tanuló és szá
ki áldozatánl az úton haladó gaz- mos szülő vett részt az ünnepségen.
dálkod.ót. Vasárnap este pedig kb. 450 szülő

A kIhallgatáson ~észtve~t az. á.l- és érdeklődő volt jelen az ell5adáson.
~o~at h~~zá.tartozója, ~kI rÖVId I Megnyitó beszédet mil1dkét al-
IdeIg ~gyutt.meDt a gydk-0c:~al f, t t • u!J1LIHÜ Qu\h István ig.· tanító
ap~sával. Hj .. Bokor II szembe" .., nndor.t. Be!:zédében anyl\kr apjá-
té:mél 11em t(l~adutt. A vl:ilI~t& .ia!;: jelent15ségét méItatta. Rámuta-
nál azonban beIsmerte,. hogy Ujabb tott arra, hogy mit jelent a gyer.
tíz e~y nt szemelt. k!. áldozatul. mek életében az édesanya szerepe.
A, gYIlkost a gyulaI .u~'yés:ségre., .Az anyai szeretet az isteni sze
kIsérté~,. ahol .~ statám\lIs bIróság ; retet után a legnagyobb és soha
elé állItják. Buntetése halál. , el nem hagy benniinket.

! .Azután megkezdMött az előadás
! a következ(l műsorral :

1 Májusi kö zöntö. (Kémeth Gabi 1. o.)
2. Gyermekkar. (lll-IV. o)
3 Szavalat. (Balogh Teca UI. o.)
4. Virágjelenet (I-II. o)
5 Szólóének. (Szilágyi Erzsébet III. o )
6. Szavalat. (Cselei Piroska r. o.)
7. Ne haragudj édesanyám. (Kis szin

darab Il-Ill-IV. o.)
8. SzavalÓkórus. n-lll-IV. o.)
9. Wagyar népdalok (Gyermekkar )

10. 'Unnepi beszéd. (Sal1ay Baba IV. o.)
11. Magyar szóló. (Táncolja: Domokos

Kata II. o.)
Szünet.

12. Szavalat. (Szilá~yi Évi III o.)
13. A szív rugója. (Kis jelenet.)
14. Gyermekkar. (lU-IV o.)
15. Az édesanya c. gyermekjelenet.(lll

IV. o. o.)
16. Páros magyar tánc (Imre Hajnal és

Köhler Gl'uszi.)
17. Szavalat. (Izsó Piroska.)

A kedves kis ünnepséget Oláh
István ig.· tanító zárta be. Meg
köszönte a közönség támogatását,
akik forintjaikkal hozzájárultak ah·
hoz, hogyaszegénysorsú tanulók
részére tankönyveket szerezhessen
a tantestület a jövll iskolai évben,
mivel a bevételt a szegénysorsú
tanulók tankönyvvel és ír6szerek
kel való' ellátására fordíJják.

Oláh. igazgató köszönetet mon
dott a szereplők nek és a szerep
betanítóknak is külön-külörl, akik
fáradtságot nem kímélve hetek 6ta
fáradoztak a siker érdekében. Kö·
szönetet mondott az ipartestület
vezetóspgének is a terem díjmentes
átengedéséért. degköszönle az in·
gyenes áramszolgáltatást és mind-
azoknak köszőnetét fejezte ki, akik

Anyagtorlódás miatt aSIlortot csnk hi. hozzájárultak az el(ladás megren·
"onatosaD tul1juk közölni. Szerkesztő. dezéséhez és a siker eléréséhez

Bokor rablógyilkOS
beismerte tettét

Közepes felhozatal.
gyenge kereslet

a gyomai heti piacon

Kedvező időben ért véget aszom·
bati hetipiac. Már a kora reggeli
órákban hatalmas teherkomlik je
leiték, hogy a szombati hetipiac,
mely az ország minden egyes ré
szén ismert a piaci felhozatal ról,
nem hagy alább a régebbi, illetve
a háború elötti piacokon sem.

Budapestrőlés az ország nagyobb
városaiból megérkeztek a teherko·
esik, hogyagazdálkodóktól felvá
sárolt árut a városi és az ipari
dolgozóknak juttassák kedvező

feltételek mellett. Azonban a pia
cot a látottakból ítélve nem lehet
nevezni még a mostani formájában
r. háború elötti piacokhoz, mert a
háború nemcsak z'p ban, de
legfőképp a mezőgazdaságban

éreztette· "jótékony hatását."
Sorra járjuk a piaci árúsokat,

akiktöl meggyl5ződünk a piac je
lenségeiről. Mindjárt a sor első
felében találjuk . akosarasokat,
akik azt panaszolják, hogy most,
amikor a:t< ültetésnek és a csirke
nevelésnek az ideje van, még most
sem vásárolják a csirke és egyéb
használatra készitett kosarakat.
De mindjárt megadja a feleletet
is, hogy csak azért nem, mert a
vásárló közönség nem rendelkezik
elegendő pénzzel.

A fokhagymából és a zöldség
MI gyenge volt a felhozatal, azon
ban a kereslet erősen a napi szin
ten mozgott. Egy csomag fok
hagymáért 30-40 fillért kértek.
ljgJ~n e't lehetett tall'lsztalni a
saláta frontján , ahol fejenként 40
fillért is . dt~k a 8a.IM~ fF- iRk Prt

Halvan fmér a lo;~s

A tojásosoknál már egészen
mást állllpítottunk meg. Olt, ahol
a városi keresked15k szedték a to
jást 35-40 fillérért lehetett vásá·
rolni, azonba~ a piac forgatagá'
ban GO fillért is kértek a tojásért.
Nem árul z iparos, meri nincs

pénze a termelönek

Szomorú arccal fogad bennün
ket az iparos, mert még ebben az
esztendőben piaci alkalommal nem
árult annyit, hogy II helypénzt
kitudta volna fizetni. .Azonban
ugyán ez a stagná'lás tapasztalható
a rMösöknél ia, ahol fl felhozatal
is elegendő, de csak az érdeklődők

jelentkeznek. Vásárlási szándékkal
nem keresik fel a rMösöket sem.

Nem veszik B klsllb~1 és kacsAI

A piac disze a tavaszi hónapok·
ban tagadhatatlan a tojásból ki
bujt egy.~ét napos kiskacsa és
liba. .Azonban a szombati piacon
ez még csak bemutató volt, mert
alig láttunk összesen 15 darabot.
A felhozott Daposokért 5- 5 50 fo
rintot kértek. ez a szám viszont
az, amit nem tudnak megfizetni
az erős forinthiány miatt.

Nagw voll a felhozalal lej.
lermékekböl

Mint aliogy minden gyümölcs
másszinű, úgy a piac is más szí
neket mutat a különböző sorokban.
Hatalmas embertömeg tolong a
tejtermékek körül. .A tejszínt már
a reggeli órákban fel vásárol ták,
azonban annál gyengébb piacot
élt át a juhtúrós. Itt csuk dekán~

ként vették a felhozott. n rút A
juhlúró kilónként 10 forintba ke
rült. Ezek után nyugod'ar! jelent·
het jük a zombati piaCOl íg~: na,!?y
forgalom kicsi bas?on a !'7.ombati
hetipiacon.
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