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tőztafásba helyezte Almás! Tibor
ö l nagyot, aki mint az á tte le p íti
kormány biztosság tisztviselője, ál’ancóajrj á tjá rt Csehszlovákiába és
csempészéssel foglalkozott. Forint,
kiajánlás és va lutária bűncselekn.é-

nyek miatt vonják felelősségre.
Négy amerikai katona március
7-én Becsben megtámadott egy orosz
nőt és el akarta venni a kabátját, A
négy támadót az orosz katonai jár
őr elfogta és letartóztatta.

Kodáiy-Ady: Fölszállott & páva,
Énekli a Ref. Tanítónőképzö Intézet
énekkara. 5. Kodáiy: H arangjáték és
toborzó a H áry János operábólZongorán előadja Puky Margit. 0.
Kónyi verbunkos. Népi tánc. Előadják a Tanítói Árvaház fiúnövon
dékei. 7- Kodály: Szegény vágyói
Rossz feleség. Énekli Gábor Éva. 8.
Erkel; Ima a hazáért. Gárdonyi.
Szabai.ágkánon. Előadja a Polgár
es Munkás Dalkör vegyeskara. 9.
Petőfi: A nép nevében. Szavalja
Ipsits Léda. 10- A belsőnyíri lege
li} ék oite.aegyüttese népdalokat ad
elő. í l Nyitracsehi leányfórgó; Ka
nádi rezgős; Bogárdj csárdás. Elő
adják a Tanítói Arvaház Leánynovendekei. 12. Bárdos: Kossuth Lajos
táborában, Kossuth toborzó, Ko
dály: Énekek a Biciniából. Előadja
az Angolkisasszonyok leánygim^a,
záumának énekkara. 13. Bartók Szi
geti; Magyar népdalok. Hegedűn
előadja Szabadi Sándor. 14. Elin
dultam ’szép hazámból. Hej búra
termett, idő, A jó lovas katonának.
Énekli K a r á W y Kálmán. 15- Ró.
te®, réten.. Szózat. Énekli a Kacshemétj Dalárda.

Vorosfllov marsall vezetésével a
centenáriumi ünmepségreken résztvevő szovjet kormányküldöttség
szerdán elindult Budapestre.
A SúemKresa tegnap megkítf'-dő-.
dö$t 33 Opa§3 Szociálist* Szovjet
köztársaság: Legfelsőbb Tanácsának
második ülésszaka. A pénmuvmijiiszUr ismertette a kormány pénz
ügyi programját a háború utáni öt
éves tejv harm adik évére, A hábo
TUdy Zoltán köztársasági elnök és Tóth László polgármesternek lel
rú eiő^i színvonalat túl kell szár- megbízásából szerdán délben adta kes elismerő szavak' kíséretében.
. ayahkí — m ondotta a pénzűig ym r át D innyés 'Lajos miniszterelnök a
Valamennyi kitüntetett nevében
-űiazter, — Ezután ism ertette az Magyar
Szabadság
Érdemrend Tóth László polgármester tett Ígére
ecedmépyeket, amelyeket az orosz ezüst jelvényét két miniszternek, tet a demokrácia hűséges és becsü
nép a háború következményé aek ki néhány .országgyűlési képviselőnek letes szolgálatára.
küszöbölésével é rt ol és kijelentette,
hogy as államosított ipar meghalad
ta a békeszánvon&lat. Ismertette a
taezöeazdaságra, kulturális és szo
ciális célokra előirányzott összeget.
A s egészségvédelmi célokra fordí
A z Orgovány—Páhi vasútépítésre
A ,Kecskeméti Lapok* tudósítójától
to tt összeg erősen megnövekedett.
A s építkezésügyi minisztérium 20.000, laktanyai kislakásépítésre 15
Jatt Mmasaryk csehszlovák küL
ezer,
a bugacpusztaj út földműn*
csökkentette
az
«
havi
közmunkamgyinímiszter szerdán a röggeü órák.
:>aa ákakéat v etett véget - életének. segély összegét. Márciusba® 65.000 iá ira 15000, erdősítésre 15.000 fo
rin to t folyósított a minisztérium.
A s előbbi aapo&ba® álmatlanság- forintot használhat fed a város.
b á n eseavedett é s tettét pjjlaaaia yi elmezavaráfean követte el. S®o»
M ja ablakából a Cwmye-paiota ud
v arára vetette magát. A tragikusa®
reggel 9 éráig lesz piac
*3feúray« külügyminiszter fia volt
Március 15. napján, hétfőn, a Nem.
Thoms# Massarykoak, a csehszlovák'
Március 14-én este háromnegyed ' Éneklf a Polgári és Munkás Dalkör. zeti ünnepre való tekintettel, a hét*
fcösttraefiág megalapítójának. Te.
metése asoanbaton délután 2 órakor 7 órakor a Nagytemplom előtti té 2. Ady: A tűz márciusa™ Szavalja körnapi rendes piao délelőtt 9 Óráig
less, a nemzet halottjaként kisérik rn i az Ifjúság ünnepe. Műsor: 1. Deák Katalin- 3. Ünnepi megemlé tart. A piád árusok 9 óraikor 3 piaete.
Himnusz. 2. Tárogatózik Kovács-réti kezés- Elmondja Fehér Sándor. 4. reket elhagyni kötelesek.
Utolsó földi Útjára.
A k é t m m k á s p á rt Ssssefcőtö fc*. Imre és Míkus János, 3. Ünnepi be
szédet mond A ndrásy Jenő, a
®otteé*a megkezdte a tárgyalásokat
gászegyiet főtitkára. 4. Petőfi: Há
m egyesült m unkáspárt létrehozá
sára. A legutóbbi tanácskozáson ború volt. Szavalja Urbám PáL 5.
Böegélifapodtak abban, hogy aa egye- Emlékbcsaiédet mond Rácz Gyula, a
40-as Ifjúsági Bizottság titkára. ó>
• £ é r t i m - jú h w 1-ig raecvatt&it.
E lle i B 5 , g U i b a b a
Cserkész tábortűz. 7. Szózat.
jákA Termelési B isottste szerdai vételárat js be-kell fizetni, El’á
Március 15-én délelőtt fél 11 óra
A w ashingtoni kormány szóvivője
ülésén határozott a város részére nál 95, Gül Babánál 105 forintos
kijelentette a& amerskaá káoyatu- kor a Nagytemplom előtti téren a kiutalt burgonya sorsa felől. Ebb31 mázsánként.
Saidanesoknak, hogy a kormány Nemzeti Bizottság emlékünnepélye- 75 vagont a kecskeméti Termelési
Figyelembe véve a szociális szenv
Műsor:
1.
Himnusz.
Énekli
a
Pol
vem tű r semmiféle sztrájkot. Bár
Bízolteág oszt szét 1—3 mázsás tó. pontokat, a rászorultak 50 kilós té
milyen sztrájk esetén nyomban al gári és Munkás Dalkör. 2. Házy Ár
teleket
fo igényelhetnek.
telekben, a további 5 vagont pedig
kalmazói fogja a legutóbb elfoga pád, Pestvármegye alispánja, az
A kiosztás előreláthatólag már
Országos Nemzetj Bizottság kikül — minisztériumi döntés alapján a
d o tt szigorú törvényt, de el i
Duna—Tiszaközi Földművelésügyi cius 20 után kezdődik, az Ősterme
(tóíánv® arra is, hogy még ennél is döttje beszél. 3. Petőfi: A nemzet Tanács (másfél vagon) és Lakitelek lők Szövetkezeténél (Aluljáró mel
drákóxbb törvényt hoz a sztrájkok hez- Szavalja Nemes József. 4. Ko község: (3 és fél vagon) kapja.
lett)
dály: Székelyekhez. Énekli a Pol
megaSÉadályozásdraA bizottság tekintetbe vette a
gári és Munkás Dalkör. 5. Ünnepi
-0 A agasatusban kereskedelmi világ- beszédet mond és a Petőfi emléktáb kecskeméti talajviszonyokat é® úgy
íoöigreSsziist rendez a KISOSz öu- lát leleplezi Vadász Ferenc, a kecs határozott, hogy a 25 vagono® tételt
napes'tea. Eddig őóO kereskedő je keméti Nemzeti Bizottság elnöke, kétfajta burgonyából, mégpedig El
lentette be részvételét, egy részük ó. Czagány Ferenc főispán a város lából (15 vagon) és Gül Babából
Az Országos Mezőgazdaság! Kiállí
külföldi.
közönsége nevében átveszi az em (10 vagon) igényli.
A most kiosztásra kerülő burgo tás és Tenyészí.llatvásárra féláron le
N yárúdy Miklós pénzügyminis** léktáblát 7. Kodály—Petőfi: A
hét
utazni. Odautazás: március 18-á*
$©r gazdasági tárgyalásokra Buka magyar nemzet. Énekli a Kecske nyát kizárólag: vetési célokra sza
méti Dalárda. 8. Petőfi: Nemzeti bad felhasználni, ezért a Termelési 0 órától március 23-án 12 óráig. Vis?/
restbe utazott,
A budapesti főpályaudvarokat, a da L Előadja az áll. ált. fiúiskola és Bizottság a kiosztást saját kebelé sza«tazis: március 19_én 16 órától
Keleti- és Nyugati pályaudvart 33 az I. kér. ált. fokok szavalókórusa. ben végzi. Az igénylők összeírása március 29-én 24 óráig.
Igazolványok az IBüSz MÁV Hív.
12-én, pénteken regigei kezdődik és
idei év folyamán rendbehozzák. A 9- Szózat Énekli a Kecskeméti Da
március 25-ig ta rt a bizottság vá Menetjegyirodájáhan kaphatók 10 fo
két pályaudvar súlyosan megrongá lárda.
Március 15-é® este fél 8 órakor a rosháza fsz. 3. ajattj helyiségében. rintos áron (Szabadság-tér 1—a., Nép
lódott nagy csarnoki tetőzetének es
épületkárainak helyreállítására «b- Katona József Színházba® a Kerü Itt az igény jogosultságot felülbírál bank helyiség). Az igazolványok u v
leti
Szabadművelődési Tanács ün ják, ezért birtokívét vagy beszol sárra egyszeri belépőjegyül szolgálnak;
b*'n az évben 3—3 millió forintot
nepi hangversenye. Műsor-' 1. Him- gáltatás! lapját mindenki hozza ma kedvezményes szinházutalványokaí ó*
fordítanak.
gával, Az _igényléssel egyidejűleg a kenyérutalványt tartalmazna*.
H uber—Petőfi: G&tadaL
4 fKwwrídfigyfcaaé*; előzetes letar^

A fninisztnetfiök adta át
a■ potyáitntú&b kitimídé&éí

Csak 65.003 forint kizmuakasegélyt
utaltak ki március talapra

Htámm 75-m&k fnegÜMeptése Március 15-én
Az ünnepségek sorrendje

1-3 mázsás tételekben sszljiis síéi
a 31 vap n burgonyát
205 f i. musstfnkéo;

Félárú utasa©
Budapestre

