
, A s»gyar nCp &z ©letilt attakban bonattofeot ia raagával ras&dé s3©a«sd*lty©i 
és agytágban nyilvánította ki akaratát. Asds ú j , békla akaratáéi it&aitásra aédat 

neki, ©ialiais atóüak Irókaaü, mvls oknak, tudésokaak, értalsais%i© ack 
laáfüssi, ©ssa alkudosai saa aaándéfcunk,©aa jogunk. 

A aamsatl asafeada4gaaro vivraányal alapján tanát a aapsraág élafcíaek jthrandff 
képét a kS*at aal ffbb poatokbaa jel^ljUk taeg. 

1. / 'a.cgrarjraaáf aiaása. idegaa bntalaratől ítggotlaa, sa?r<lago* apaság ing: na. 
©fe faltétalot a ssavjet es"apatok nagyfák ©l as ara-ágat. 

2 . / n 'ynr • s.'á?i Urtadatai éa gasdaságl yaadtaata datsaisaratlfias ••sküsSnkél 
fel it©tt tsoelallsistta losyan, a aooseti sajátosságok £igy©i®aba vétaléval* 
£rvénybon tartva as 194S-8© fSldraforisot ás a gyárai, aagyftsesek, bányák, i tatna 
t ,;*0öuaií3Í tulajdonba té ta ié t . 

•a-^ynroraaag wli falja, £H«Z tagságával Jáva 8s«©a fcStalaasttoAjalt éa ' 
IS anató jogai*©!. 

. f A aag -̂f* áluaa aiadaa aalgrtrrönak blstositva Xttyoa as ©a&ari asabsdság-
jogsk talj#asíga. 

. / Jalos i*; ?t:?aalai hoty^atoakbao a eaafc párták Irdafcn asoriat vtúá- gondol-
"••a aaa asalgálja a atsabadaágiiar© losaagyabb kinoéátt a ariaati •&$%!*« 

Aa IrősaSvataág ás as alábbi asarves • tóit é pon mét% a sajtár wmk&&&*g.»ai, paraszt* 
©ággal és forrndalad ifjúsággal rá l iádnak ao»ak8s3ss£gtt. A köavatloa kibántak©sás 
faladatait as S demokratikusan oagrálasatott ssarvelkkal ©gytttt^Ult'idra kívánják 
sarakáini. 

' 0 . / Jamsfcifaii hslysatüakban kül*J»n3s aangaallyal kívánjak faiomolai ©savunkat 
adaden agjr ai vagy Jaatőfsági terror vagy.ftakány, © a inalt üt tatári ima assfe9sela©k 
vtasaaálütáaa, viaasaasnaptaasaa ollón. Kívánjak, hagy a t rv nyoe iga ság őr-
v<5nyasttl j&u A böosaaiaiwáaayat tárnáitokat biréaág ©Ifit, ayll t társaiásokaa 
kell foloiSs6%s,e voaai. 

A s»gyar ártalmtség aándaa aaarvaaatét kárfttfc, hogy ásatlakaasfik falhlv'nankho é 

lágya* Irőfc StSívataégn Kgyntaoi Forradalal aiákHaatti 
yn* Saaeattvésnnk Saivataiga m I&talaleágl Forradalmi tíisottság 

e -yar SaiaafirSse@& MBmtBég* Magyar FiimAv eaak Ssövstc'e© 
8agyí»r •>itaaüaiéaí!ak Sü9v»taőga yar tódf.4 

>s -5s laanaHvéasek Ss8vsta,%a As Sl*ti B8ia®l&saksri ..ktatóiaak 
v \/»A /) i /-%, f ' A ForradalEsI iliaattaága-


