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flz új nemzeti kormány 
Miké: Nagy Imre, álkamminlszler fildy Zoltán 

A Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa a Magyar Dolgozók 
Pártja Központi Vezetőségének, va
lamint a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsa Elnökségének javasla
tára megválasztotta a Magyar Nép-
köztársasiág új kormányát. 

A kormány összetétele a követ
kező: 

A Minisztertanács elnöke: Nagy 
Imre, 

a Minisztertanács elnökének he
lyettesei: Apró Antal, Bognár Jó
zsef és Erdei Ferenc, 

államminiszter: Tildy Zoltán, 
külügyminiszter: Horváth Imre, 
belügyminiszter: Münnich Fe

renc, 
honvédelmi miniszter: Janza 

Károly, 
földművelésügyi miniszter: Ko

vács Béla, a Független Kisgazda
párt volt főtitkára, 

pénzügyminiszter:Kossá István, 
igazságügvminiszter: Molnár 

Erik, 
kohó- és gépipari miniszter: 

Csergő János, 
egészségügyi miniszter: Babics 

Antal egyetemi tanár, 

bánya- és energiaügyi miniszter: 
Czotíner Sándor, 

külkereskedelmi miniszter: Bog
nár József, 

belkereskedelmi miniszter: Tausz 
János, 

vegyipari miniszter: Szabó 
Gergely, 

könnyűipari miniszter: Nagy Jő-
zsefné, 

város- és községgazdálkodási mi
niszter: Nezvál Ferenc, 

az állami gazdaságok minisztere: 
Ribiánszky Miklós, 

élelmiszeripari miniszter: Nyers 
Rezső, 

begyűjtési miniszter: Gyenes 
Antal, 

építésügyi miniszter: Apró Antal, 
közlekedést- és postaügyi minisz

ter: Bebrlts Lajos, 
népművelési miniszter: Lukács 

György egyetemi tanár, 
oktatásügyi miniszter: Kónya 

Albert, 
az Országos Tervhivatal elnöke: 

Kiss Árpád, 
az Állami Ellenőrzési Miniszté

rium vezetése egyelőre betöltetlen. 
Az új Nemzeti Kormány az eskü

tétel ujáji azonnal hivatalba lépett. 
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Most tarifa alakuló üíését 
a Megyei Nemzeti Bizottság . 

Hamarosan megalakul a Megyei Nemzeti Tanács 
Ezekben az órákban tartja Szom

batihelyen alakuló ülését a Megyei 
Nemzeti Bizottság. A bizottság 
alakuló ülésén részt vesznek a nép
front elnökségi tagjai, az 1948-as 
demokratikus pártok, a szakszerve
zet, a munkások, az -értelmiség, a 
kisiparosság és valamennyi társa
dalmi réteg, az egyház képviselői. 

A Nemzeti Bizottság haladék

talan intézkedéseket tett a rend 
fenntartására, és széles, demokratikus 
alapon azonnal előkészíti a Vas 
megyei Nemzeti Tanács megalaku
lását. 

A Megyei Nemzeti Bizottság 
üdvözli megyénk népét, békét, „nyu
galmat, boldogságot, jólétet és 
szabad magyar hazát kíván neki! 

A Hazafias Népfront megyei elnökének költeménye 
A Hazafias Népfront megyei 

elnöke felhívja a lakosságot, hogy 
a rend, a nyugalom, és a közbizton
ság érdekében tartózkodjon a rend
zavarástól, csoportosulástól, tünte
tésektől. 

A rend fenntartása érdekében a 
nemzeti színű karszalaggal ellátott 
Népi Rendőrség intézkedéseit tartsa 
tiszteletben. 

A NÉPFRONT 
MEGYEI ELNÖKE 

A Vas megyei szakszervezetek közleménye 
Vas megye szervezett dolgozói

nak nevében kijelentjük, hogy öröm
mel értesültünk a Megyei Nemzeti 
Bizottság megalakulásáról. A megye 
szervezett dolgozói nevében közöl
jük, hogy a Nemzeti Kormány poli
tikájának végrehajtására alakult 
Megyei Nemzeti Bizottság működé
sével egyetértünk. 

ígérjük, hogy a megalakuló 
munkástanácsokkal az élen, vala
mennyi szervezett dolgozó megvédi 
az üzemeket, óvja és biztosítja a 
közrendet, támogatja a közrendet 
fenntartó népi rendőrséget és folya
matosan végzi a termelőmunkát. 
VAS MEGYE SZAKSZERVEZETEI 

A Népi Rendőrség és a Helyőrség 
parancsnokságának közleménye 

zoítsághoz, annak intézkedéseit, 
utasításait, a rend, a nyugalom, és 
a közbiztonság érdekében fenntartás 
nélkül és maradéktalanul végre 
hajtja. 

A NÉPS RENDŐRSÉG ÉS A HELY
ŐRSÉG PARANCSNOKSÁGA 

A Népi Rendőrség, a határőrség 
és a helyőrségi parancsnokság kép
viselői felkeresték a Hazafias Nép
front megyei elnökét és bejelen
tették, hogy teljes egészében csat
lakoznak a Hazafias Népfront fel
hívására megalakuló Nemzeti Bi-

A Vassnegye S z e r k e s z t ő s é g é n e k k ö z l e m é n y e 
A Vasmegye szerkesztőségének alakuló Nemzeti Tanácsnak, amelj 

munkatársai felajánlották működé- ezt örömmel tudomásul vette. 
süket a Nemzeti Bizottságnak és az 
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