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Kecskeméti Iiapok
A Független Kisgazda, Földmunkás is Polgári Párt politikai napilapfa
M m tA B B *

taütésszerű támadást hajtottak vég
re.
Dimitrov bolgár miniszterelnök
vezetésével bolgár kormányküldött
ség indult a szovjet fővárosba ba
rátsági, együttműködés] és kölcsö

nös segélynyújtási egyezmény meg
kötésére.
Sanghaj jelentés szerint a kínai
néphadsereg csapatai elfoglal- ák
Hepinkaitf Mandzsúria ipari köz
pontját és Csang-Csung előtt állnak.

kisasszonyok
leánygimnáziumának
énekkara. Vezényelt Gábor Éva. Er
kel- és Gárdonyi-műveset énekelt » a
Polgári ég Munkás Dalkör vegyeska
ra. Vezényelt Kremán Sámuel. Petőfi:
A nép nevében o. versót Ip&ics Béla
piarista diák szavalta- A beisőnyiri
legények citeraegyüttese népdalokat
adott elő. Szabadi Sándor Bartókművet hegedült. Gábor Éva Kod lydalokat énekelt. Az árvaház leánynö.
vendékei három népi táncot mutattak
he. Karátsony Kálmán népdalokat
énekelt. A Kecskeméti Dalárda a Ró.
teii, réten e. dalt. majd a Szózatot
énekelte el. Vezényelt Lőrinc* Béla.

A magyar nép milliói ünnepölték
tegnap szerte az országban inindo.
öütt ajjongo íe.kesedessei a szabad
ságharc százéves évfordulóját. Tegtiap, a történelmi évfordulón tör
vénybe iktatta a magyar oresággyüiés az 1948. évi XXIII. törvényeik,
kel az 1848—49. évi forradalom ée
szabadságharc emlékének megörökí
téséről. A törvénycikk ünnepély®
•aea kijelent^ hogy 1848. nagy ha
gyományajt » szellemét hűségesen
Március 14-én 6r 15-én zászlódisz-be gyeskara Kremán Sámuel országos
megerzj és mindennemű elnyomás
elten következetes harc © a népek öltözött a város. Derült, szeles idő karn«gy vezényletével.
Yad írz Ferenc, a Nemzeti Bizott
közötti békés együttműködés je ben hatalmas tömegek ünnepelték a
gyében fejleszti tovább. A z ország, szabadság-harc centenáriumát. Vasár ság einöke ünnepi beszédében & kora
gyűlés díszülésón Dinnyés Lajos nap este 5000, hétfőn délelőtt lo.OOo beli kecskeméti eseményekkel foglal
miniszterelnök mondotta az ünnepi ember gyűlt össze a nagytemplom kozott.
— Ereznünk kell a történelmi fe
A Független Kisgazdapárt vasár,
beszédet és felszólalt a Szovjetunió előtti téren.
Az Ifjúság Ünnepén a ceglédi tűz lelősséget, amely bennünket Kecske nap ünnepelte meg 1848 március
képviselője, Vorosijov marsall is,
kijelentvén, hogy „Magyarország öltőzenekar és a kecskeméti tanonc- mét szolgálatában kötelez. Ezért he 15-ének százéves fordulóját. Délelőtt
elfoglalta mél tó helyét az élen járó zenekar vezetésével 600 fáklyavivővel lyeztünk el koszorút a nagytemplom 1 1 órára a párttagok teljesen megtöl
az élén vonult fel az iskolák, üzemek falán levő 48-as emléktábla alá. A vá tötték a pártház nagytermét
demokráciák családjában.**
Ab Onaágháx előtti Kossuth La- és egyesületek fiatalsága. A Himnusz rosháza falára illesztett Petőfi e®- j
A nagy hagyományokhoz méltó
jos-téren száz- és százezrek előtt után Kovácsréti Imre es Mikus Jan^s lóktöbla pedig azt hirdeti, hogy ennek " ünnepség a Himnusz hangjaival köz
a városnak a népe megtanulta a tör lőd ött, majd Kiss Károly d*. nyitotta
;oondott beszédében Tüdy Zoltán tárogatózott.
Andrágy Jenő, a Jogászegylet fő ténelmet és tudja, hogyan kell élni meg rövid bevezetőjével az ünnepi
köztárseeági elnök kifejtette, hogy
mai küzdelmünk iránya a haladás é$ titkára megvilágította a 48-a* ifjúság és harcolni jogaiért.
gyűlést. Neme® József joghallgató, a
Következett a Petőfi-emlóktábla le tőle m^r megszokott nagy lendülettel
a teljes emberi szabadság íe]é inu- valódi szellemét.
__ A szabadságharc győzelemre ju leplezése. Majd a Nemzeti Bizottság, és mély átérzéssel szavalta ei a Talp*
>-ai. Kossuth Lajos szelleméből saártásából merített hitünk felemel ős a rendőrség, a honvédség, a 48_a* Ifjú ra magyart
mázott a magyarságnak az a
meréöe, hogy az egyszomszédságban 5 megsokszorozza erőnket mai nagy fel sági Bizottság, a MNDSz és az OTI
Révész László dr. országgyűlési
vezetői koszorút helyeztek el a Kos- 1 képviselő emelkedett ezután szólásra.
élő népek szabadsága nak ügye kő- t adataink teljesítésére.
suth szobor alapzatánál.
I Bőszedé elején vázolta az európai tár
aos ügy és nekünk nem egymás J Petőfi: Háború volt című versét
A város közönsége nevében Czagány sadalmi alakultok és forradalmak
erőit pusztítva, hanem ezeket az •szavalta Urbán Pál joghallgató.
Rác* Gyula, a 48-as Ifjúsági Bi Ferenc főispán vette át a PetőL-em- hatásait, mint buzdítást a mi száz év
erőket összefogva kell kivívnánk 69
zottság titkára emlékbeszédében a már. léktáblát.
megszilárdítanunk szabadságunkatelőtti küzdelmeinkhez. Részletesen is_
— A* előző évtizedekben a magyar mertette a döntő napok eseményeit,
A T oto vasárnapi fordulóján oiusi eseményeket ismertette és az if
1,262-347 darab Toto-szelvénnyel pá júsági egységre hívta fel a figyelmet ság fénybeboritotta 48 külsőségeit, de Kossuth bécsi útját, a pozsonyi or
lyáztak az ország minden részéből. Majd emléklapokat nyújtott át a Ma. nem értette meg és nem élte át az szággyűlés határozatait és a pesti if
A szelvények közül 40 volt tizenkét, gyár Ifjúság Országos Tanácsa nevé eszméket. A mai magyarság Petőfi ál- júság forradalmi megmozdulásának
találat©®, tulajdonosai 16.000 forin ben azoknak, akik a centenáriumi év mainak megvalósulása.
mozzanatait Kossuthot méltatta ez
Koijply—Petőfi: A magyar nemzet után képviselőnk. Kossuthot, mint a*
tot nyertek fejenként. Tizenegytalá ben a szabadságharc fiatal hőseinek
e.
müvét
a
Kecskeméti
Dalárda
éne
latot 1700-an értek el és 370 forin •téliemében jó munkát végeztek.
alkotmányosság, a jog és törvény em
Ezután a cserkészek tábortüzet kelte el. Vezényelt Lőrincz Béla. Pe- ' berét, aki a forradalom gondolatától
tot kapnak. A tíz találatotok száma
gyújtottak, táncsz'mókát mutattak be tőfi Nemzeti dalát az ált. fiúsiskola és j mindig idegenkedett és aki mégis
19.000 volt, jutalmuk 33 forint.
az I. kér. ált. iskola szavalókórusa nemzete és hazája iránti forró szere,
Párásban összeült a Marshall. é« népi énekeket énekeltek.
tervben résztvevő 16 európai á]]am
Az Ifjúság Ünnepét a Szózat zárta adta elő Megáll József igazgató veze tététől áthatva élére állt a nemzeti
tésével- Az emlék ünnepélyt a Kecske szabadságharcnak.
értekezlete a Marshail-terv megvi be.
tatására. A z értek ez .et első napján
Máreiug 15-én délelőtt fél 11 órakor méti Dalárda zárta be a Szózattal
— Gondoljunk kegyelettel száz év
Máreiug 15-én este fél 8 órakor a előtti nagyjainkra, akik mindig a sza.
világosan kitűnik a tanácskozás két mintegy lo.OOO ember jelenlétében
scgjellemzőbb
vonala:
Nyugat- került sor a nagytemplom előtt a Katona József Színházban a Kerületi badságért küzdöttek. Igyekezzünk ma
Németország fomtosságának és a Nemzeti Bizottság emlékünnepélyére. Szabadművelődési
Tanáce ünnepi és m ndenkor méltók lenni a nagy
MarshaJ '-tervben elfog alt kiváltsá
A Nemzeti Bizottság nevében Va hangversenyt rendezett.
időkhöz ©s akkor megsegít bennünket
A Himnuszt és Huber—Petőfi: Csa az Istent — fejezte be ünrepj meg
gos helyzetének szüntelen emlegető, dász Ferenc elnök üdvözölte a közön
tadalát
a
Polgári
és
Munkás
Dalkör
ae és annak hangsúlyozása, hogy a séget. A Polgári és Munkás Dalkör
emlékezését Révész László dr«
Marshall-terven túl Amerika nyu K román Sámuel karnagy vezényleté énekelte. Vezényelt Kremán Sámuel.
Nagy tetszéssel fogadta a közönség
gatén rópai katonai blokkról tár vel elénekelte a Himnuszt.
Ady: A tűz m rciusa c. versét Ma®* a hazafias dalokat, amelyeket K. Sza
gyal. Bidault francia külügymioiszHázy Arp'd pestmegyei alispán az musieh Zoltán piarista diák szavalta. bó Marika énekelt. Hangjából igazi
Fehér Sándor számvevőségi főtaná énekestehetség csendült ki. Fr. K i»
í«r kijelentette: Némctorsizágnak el Orszagog Nemzeti Bizottság nevében
csos ünnepi megemlékezésében han K roly zárószavai utáa a Kossuth
kell foglalnia helyét az újjáépülő beszélt.
— A mai népi demokrácia a ter goztatta, történelmi sor9zfirűség, hogy nóta hangjaival ért. véget a* ünnepvilágban. Ezzel egyidejűén Cl»y
annak, amit j a szabadságharc kitörése után száz
tábornok a németországi amerikai mészete® folytatása
apáink,
nagyapáink és dédapáink a j évvel felépülhetett a harmadik ma- .
övezet parancsnoka Frankfurtban
szabadságharcban elkezdtek, I gyár köztársaság.
bejelentette, hogy az USA, Anglia, 48-us
Fra-nciaorí-zág és a Benelnx-Allamok hogy felszabadítsák népünket, bizfo. I A ref. tanítónőképző intését énekka
hozzájárultak Németország részvé gltsák függetlenségét, szabadságát, ra Kodály—Ady: Felszállott a páva Czagány Ferenc főispán és Bárány
e. művet énekelte. Vezényelt Kálmán JáiioV tanácsnok tették le vasárna
teléhez és rövidesen német gazda jogait és Jólétét
sági szakértők utaznak Párisba| Nemes József joghallgató Petőfi: Lajos. Puky Margit Kodály-mű veket délután Alsódabason a nagy etn
Szalonikiben tegnap különleges A nemzethez c. költeményét adta elő. zongorázott. Az árváit** fiúnövendékei tenáriumi ünnepségen az em.’ékezé?koszorúját Kossuth László sírjára
szabadságharcos robbantó alakula Kodály: Székelyekhez c. művét éne népj táncokat mutattak be. Kodály,
tok a város központjában több raj. 1 kelte a Polgári éa Munkás Dalkör ve- . ©a Bárdos-dalokat érekeit az Angol- * A z ünnepségen a köztársasági elnök

10.000 ember ünnepelte
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mSpöflA egyes tagja, &« összes kül*
ScMt delegáció és az ország mindán részéből mintegy 20-000 ember.
A z> emiékbeszédet Dinnyés Lajos
m.íi-jsíterelRÖk mondta a szabadság
harc lángleíkü vezérének édesapjá
tól
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A N e m z e t i B íz o t ís á g a d a k O K s r s i s z ó lít j a fe l
az Szemelte?, kereskedfiket és Iparosakat
A jKees&eméti Lapok1tudósiiöjáfói
Az Ady Eudre-tasioneotfhon felsze
relésének biztosítására a Nemzeti Bi„
zOttság akciót indít: felszólítja az
üzemeket, a KOKSz, Fűszer kereske

dők E g y e sü le te , K I S O S z

P k e z & e n díjazza a paraszti m unkát
a M e z ő gazd asági R iálJiás

M e g ve szte g e té s,
Igterféiistes, s íe lé s a haláron tálra

A Katolikus Egylet

izv. Bálául Káraival Ima Sára

Március 13— 17.
Kedden, sserdin V 26 és l/s 8 órtkor.
Legszebb magyar film!

és P IK O S z

kereskedő és iparos érdekképviseleti
szerveket, hogy egyhavi forgalmuk
féfcsaázalékát juttassák a tanoneotthon
felszerelésének javára.

március 14-én, vasárnap esle tar
totta.. meg hagyományos márciusi
vacsoráját A páriház dísztermét
egészen megtöltő ünneplő gazdakö.
>•*nség jelenlétében Luszka Emil
Budapestről ■jelentik: mezögazdál- akik a legkiválóbb paraszti munkát
mondott felkösaónt'St, majd ifj. Róvés* László dr. a kossuthi szabad# kodásunk csodálatos eredményeit végezték az országban. A kiápjtás,
nemcsak
bemutatja, hanem bőke amelyet a maga okulása érdekében
iságészmét méltatta. Balja Dömötör
zűen díjazza is a március 19—23-j mindenkinek meg kell nézni, m ír
iclszóialásA után Soós Károly Petőfi
teljesen készen várja a pénteki
s erset szavalt. Kis Károly a magyar Mezőgazdasági KiálMtáe és fényi**.
megnyitását. Tildy Zoltán elnök
nők szerepéről emlékezett meg a áUatvásár rendezősége. A földmű
nyitja meg a népi Magyarország
$^abtídsághgrei időkből, majd Rigó velésüfiryi miniszter díjain kívül több
nak ezt az első nagy parádéját. FéJimre köszöntötte a régi 4&-&a párt intézményünk ajánlott fel nagyon
értékes
díjakat.
A
z
Országos
Terv
aron, amire a mindenhol kapható
kgkjtartóbb kecskeméti harcosait &
hivatal
100.000
forintért
vásárolt
6
Vásárigazolvány jogosít, március
vacsorán jelenlévők sorában:' Lusz23-án, kedden délig lehet Budapest
ka> Emiit és Révész Lászlót. Fr- Kiss darab (Fürge) talaj megmunkáló gé
károly a valóban kitűnő, ízletes pet, nyolc vetőgépet, 15 kombinált re utazni, de ott március 29-ig h het
2090
pörkölt mesterét, Varga Laci bácsit szecska- és répavágó gép®*. 32 per tartózkodni.
cs a lelkes felszolgáló leányokat di metező gépet és ekét. A zok nyerik,
-n ~
csérte meg felszólalásában. Pető La
jo s főispán a koalíció szellemében & A
S s r íé s m a to m
b o t r á n y a :
kije® nemzeti összhang propagálá
sára bivta fel a meg jelenteket, ve
iül Jőzsa Mihály szólalt fel az ifjú
ság nevében*
á s emlékezés és a hagyományok
jegyében eltöltött nagysikerű estét
Felföldi Emil dr. az elmúlt év nya egymásután hullottak el a lóiig hííott
> késő éjszakai órákig tánc kővette. rán kapta meg a Sertésmalom bérle.
sertésok.
F elföldiéw sertő«i>estieá6l
tét. Az új bérlő .vsai kezdte működé igyekeztek mesmagyarámii &z egyre
sét, hogy felköltözött Budapestre és fogyó ■sertésállományt. Tetézte u bajt.
ííidrcí-Uá 15-i hagyotnányos vacsorája hónaponként ©sai. egysrer-kétsser lá hogy a jóvátételre S*ánt sCUóőek az
-is- vasárnap este volt az egy esü lt togatta meg bérletét. A malomban Re utóbbi hónapokban napról napra rom
vendéglőiében. Itt Szecskái Dezső dő István nyugatba tiszt irányított, lottak.
dr>, as Egyesület ügyésze matatta mint megbízott igazgató.
Aa címűit heten a KÜLEÁItT he
Az elmúlt év végén nagyarányú lyi ellenőre, Zálnváry Iván felmérette
szépszámú résztvevő közönség előtt
«>, ssabádfcághare é s » ceaienáriumi liaztiefcetézéöi botrány pattant ki a a Felfölrfiékuek kiutalt takarmánytidők jelentőségét. A vacsorán megr- malomban. A gazdasági rendőrség A mérések során hatídma-s hiányt fe
j.ekttt Révész László dr. országgyű nyomban letartóztatta Bedőt és tár. jezett fel mind a kukoricánál, mind
lési képviselő és Éeiö Lajos megycj sát» Kovács József volt csendőr tisztbe* az árpánál. Felföldiék megnEtszeltók a
lyettest. Pár nappal később Felföldi bajt, igyekeztek menteni, ami ment
főapán isi§ lakat álá került. A nyomozás befe hető. Kovács .Lajos, mint Felföldi leg
jezése után azonban szabadlábra he jobb barátja és bizalmasa egy délmarevué 15-s szabadiságliiincpélyén lyazték. A li^tt'cketéző Kovács és Re előttön megjelent a malomban. A
,1848 és a katolikus egyház" cím dő a munkásbtróság elé kerültek. A Kecskeméti Közlöny volt munkatársa
mel iancsó Imre zárdatelkósz ma- budapesti munkásbíróság egésanapos a mérést végző Zalaváryval kezdett
yasszárayálá^ú. beszédben emléke. tárgyalás után Kovácsot 9 évi fegy- tárgyalni. Átadott neki 2500 forintot
>583tt meg árról, hogy a szabadjáig, házra, Bedét pedig 3 hónapi fogházra és kérte, hogy a mutatkozó hiányt ne
jelentse feletteseinek. Zalaváry lát
úgycsdőség, testvériség' szent esz ítélte jogerősen.
A munkásbíróság ítélete után sem szólag belement a megvesztegetésbe, a
méit Krisztussal 2000 éve hlrdctj az
nyugodtak
meg
a
kedélyek.
Miudeníelé
pénzt elfogadta. Telefonon azonban
egyház.
Az
Angolkisasszonyok
énekkara szerepelt még nagy siker, beszélték a városban, hogy a jóvátétel: azonnal jelentette a megvesztegetési
rol Nemesszeghy Lajos karnagy ve hizlalások körül is komoly hiányok, kísérletet a KüLBÁltT vezetőségének.
zetésé alatt, Puky Margit zongorá mutatkoznak. Felföldi ugyanis jóvá- A megvesztegetésre szánt összeget
zott igen ‘ épen és a* Angolkisasz- tételi célokra 15,00 sertést -hizlalt. egyidejűleg a járásbíróságon letétije
Szerfelett gyanús körülmények között helyezte,
ssonyok három növendéke szavalt*
A sikertelen megvesztegetési kísér
let ut'ii Kovács eltűnt Kecskemétről,
í e«t» *i sí Rinf* (Fái t Kcr. «:».!
de' nyomaveszett Felföldinek is. A
•Oki tiM mA mmm* , ! i ziegáal is, él." (tófissa i!: 21.
rendőrség az elmúlt hét végén Ková
Törtéíi P étfföó Dékány Erzsébet, Barcsa Józséíné Dékány
csot Budapesten kézrekerítette. Ki
llöna, dr. Dékány Istvánf Tor teli Emőke Erzsébet és Törteli
hallgatása utóm őrizetbe vették a volt
Zsuzsán fis Sá?& mélységes fájdalommal, de Jsteft szent akaratán
újságírót. Felföldi kézrekeritésér© or
megnyugodva és diadalmas hitünkben megerősödve tudatjuk, hogy
szágos körözést rendeltek e l
az önfeláldozó szeretőiben, a földi élet nehéz harcában és a türe
A legújabb hírek szerint a sikkasz
lemmel viselt hosszú betegségben tiszta léiekké vált, forróst szeretó. szélhámos igazgató nyugatra szö
tett édesanyánkat, drága jó nagyanyánkat
kött. Értesülésünk szerint Kovács La
jost á napokban Kecskemétre szállít
ják és átadják az ügyészségnek, ahol
ü s a s i h m m istetoi igszgeti e m u r M
rövidesen döntenek további sorsa felől.
í. !ió í6-án földi életének 80- ik évében elhívta Magához az Úr.-.
Drága hálottünk totói pofrészeit a IV. kér., Mikes*utca 6. sz.
N é p i t á n c v e r s e n y
alatti gyássházban ravataiozíuk fel és f. hó 18-án, csütörtökön
déli 12 órakor fogjuk a református témetS halottasházától a refor
A 48-s® országos kultúrversony
mátus anvassentegyház szerinti gyászistentisztelet után szermatt
keretében csütörtökön délelőtt é$
iis. mellé az anyaíöídnek átadni.
*
délután rendezik meg a színházban
Kecskemét, 1848 március 1$.
a vármegyei népi táricversenyt.
„ iá m tátttn sí Siet és t e t i a W »ií,“ ÍZseit, H ; !.}
Jegyek elővételben lapunk &***■„tüsosrít K i s m issel sEWtilcIBUM
kesztosé gében válthatók.
SCispáfirts!! Péter
Z »a Mnsi
SsniSes Steínsé
höly 12, nagypáholy 18, földszint
~
•
(M ttle íaassí
suta OtMtH*
2—3,
emelet
1
forint,
állóhely
50
fil
JtM B rts es fért® féítéveí te SMgsunMwl
ts»t>ír^
»Mte
lér.
I SUáR., Zns- te
A táncversenyről bővebbe® leg
ro&nsl
közelebbi azámiinkbain írunk<
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EM BEREK
A H AVASO N
Erdélyi székelyek ssivhesssóló regénye.
Fósserapben: Sssellay Aüee, Görbe Jíoos
Bihari József, Makláry Zoltán.
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Kedden 5 és 7 őrekor.
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Többi főszerepben: Egry M ám ,
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,M*ií!áry Zoltán, Pethjs Sándor.
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M^rcjtis 16— 17.
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Kelion és ssvfditi 5 és 5'<á óriluK.

A tagájabb ingoi ssínea tíisecsois. I
Rudyatd Kipljng vl ighuö regéuy* Jilaseo.

i dzsBiigel hönyyg
Aa év legnagyobb íü m j«!

Főssviopben; SABU, 1 fé vét Twrzan és

az őserdő összes va láliatái.

£isiirsl a lisfilá illl
Paies,ztjna kettéosztása óta a lezaj.ott aiidó-arab ösezeütüözéaekuek edig- 1Ó75 ha.'áíos áldozata voK.
Rómában 30-000 nő tüntetett 3
háború és az atombomba ellen.
A Szovjetunió és Finnország kö
zött március 22-én kezdődnek meg
Moszkvában a tárgyalások a kölcsö
nös segélynyújtási egyezmény meg'
kötésére.
FierJinger csehszlovák iparügyj
miniszter a centenáriumi ünnepsé
gek során Budapesten kijelentette,
hogy a Csehszlovákiában is meg
változott viszonyoknak megfelelően
Csehszlovákia rendkívül szoroe b$rátj kapcsolatokat óhajt létesíteni a
demokratikus Magyarországgal*
A hágai a»kkvilágbajnoki verse
nyen az ötödik forduló után Botwinnik vezet három é« fél ponttal,
második Rcshewsky kettő és fél,
harmadik-negyedik
Kerosa
és
Szmiszlov 2—2 ponttal,
ötödik
Euwe pont nélküL

U] rendszer
az igazo lások n ál

Kecskemét thj. város igazoló bízott*
gúga felhívja a kecskeméti és bírósági-'
tag hozzátartozó lakosság figyelmét,
hogy ezentúl az igazolás alá vonandó^
névsorát a sajtóban nem teszi köahür- *
ré. Ehelyett a városházán elhelyezett
hirdetőtáblán, ég a törvényszék épületé- 0
ben, földszint 29; gz. alatti ajtónál
függeszti ki »?, igazolás alá kerülők
névjegyzékét. Azok, akik az igazolás
alá vonandó ellen bármely terhelő
adatot tudnak a felszabadulás előtti
időből, a hivatalos órák alatt írásban,
vagy szóban jelentsék be a törvény
szék épületében, Rákó<j*i-út 7. s*. aktf*
fölszint 29. ajtó, az igazolás előtti na?
Pig. As írásban beadott jelentéseket
csak névaláírással és pontos lakchn
feltü n te té sé v el ve&zik figyelemig.

