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• II. f l M l E T ' 
LMOSSlSIRB !! 

Az utolsó hetek tragikus eseményei kerü
letünk lakosságát is súlyosan érintették. Nagy-
számú lakás vált lakhatatlanná, sokgyermekes 
családok maradtak hajlék nélkül. Zavarok kelet
keztek a kerület élelmiszer ellátásában. Fenn áll 
az a veszély, hogy járványos betegségek ütik 
fel fejüket 

Ahhoz, hogy e bajokon, veszélyeken úrrá 
tudjunk lenni, a társadalom minden szervezett 
erejének, a hatóságoknak és — pártállásra, poli
tikai nézetre való tekintet nélkül — a lakosság
nak együttes erőfeszítésére van szükség. 

Ezért a IL kerületi Nemzeti Bizottmány és 
a II. kerületi Tanács a következő fontos és sürgős 
intézkedésekre hívja fel a lakosság figyelmét: 

1. Addig is, míg a kerület élelmiszer-ellátása 
normalizálódik, a KÖZERT-boltok és az élelmi
szer árusítással foglalkozó egyéb üzletek kész
leteiket kisebb adagokban bocsássák a lakosság 
rendelkezésére. Felhívjuk a fogyasztókat, hogy 
ne halmozzák élelmiszer-készleteiket, mert az 
elsőrendű élelmiszerekkel, (kenyérrel, hússal, 
zsírral, stb.-vel) való ellátás állandó javulása biz
tosítva van. 

Kisgyermekek részére a következő helye
ken osztanak jegyes tejet: Mártírok útja 58. 
Bécsi út 1, Fő utca 71, Fény utca és Lövőház u. 
sarok, Törökvész u. l/a, Pesthidegkút, Ady E. u. 6. 

2. A kerületi Tanács megbízottai a hely
színen veszik számba a sérült és lakhatatlanná 
vált lakásokat Ugyanakkor felmérik a felhasz
nálható üres lakásokat és helyiségeket Ennek 
során a kerületi Nemzeti Bizottmány és a Tanács 
számításba veszi a tömegszervezetek lakás céljára 
alkalmas eddigi helyiségeit is. A Magyar Szocia
lista Munkáspárt szervezete javasolja, hogy az 
MDP Mechwart téri kerületi székházát iskola 
vagy kórház céljára és több, lakásként felhasz
nálható korábbi párthelyiséget a Tanácson 
keresztül a lakosság rendelkezésére bocsássanak. 

3. A kerületi kisiparosok és a kisipari ter
melőszövetkezetek sürgősen lássanak hozzá a 
sérült lakások legalább ideiglenes rendbehoza
talához. 

Budapest, 1956. november 13. J^ 

A* Tanács megbízottai folyamatosan fel
mérik a lakások helyreállításával kapcsolatos 
anyagszükségletet (üveg, bádog, tetőfedőlemez, 
faanyag, tégla stb.). A lakások és a közlekedés 
helyreállításában részt vállaltak a kerület üzemei. 
Kérjük a lakóbizottságokat hogy támogassák a 
Tanács megbízottainak e munkáját A lakó
bizottságok írják össze, hogy a háztömbnek hány 
m2 ablaküvegre van szüksége és gondoskodjanak 
arról, hogy a romos anyagokból a még használ
ható részeket kiválogassák. Az egyéb hulladé
koktól megtisztított üvegcserepeket lehetőleg 
külön tárolják, mert ez megkönnyíti az ablak
üveg előállítását 

4. A tömeges megbetegedések elkerülése 
végett tartsuk be az Egészségügyi Miniszterinm 
által kiadott utasításokat (Rendszeres, különösen 
gyermekeknél, az eddiginél gyakoribb tisztálko
dás, gyakori fehérnemű váltás, a megbetegedések 
azonnali jelentése a körzeti orvosnak.) Különösen 
ügyeljünk arra, hogy gyermekeink romos, törme
lékes helyeken ne játsszanak. A törmelékek között 
fel nem robbant lövedékek lehetnek, megrongált 
s hamarjában alátámasztott épületek bajt okoz
hatnak, itt a fertőzés veszélye is nagyobb. 

A házfelügyelők a szemetet lehetőleg éges
sék vagy földeljék el. 

5. Az iskolákban levő napközi otthonok 
működése már a legközelebbi napokban megin-
duL Részükre élelemről és fűtőanyagról a Tanács 
gondoskodik. Kérjük a szülői munkaközösségeket, 
hogy folytassák az iskolákat segítő tevékenysé
güket* A tanítás—az iskola állapotától függően — 
különböző időpontokban indul meg. A szülők ezt 
tudakolják meg az illetékes iskola igazgatójától. 

6. A Nemzeti Bizottmány és a kerületi 
Tanács felszólítja a házfelügyelőket és lakó
bizottságokat, ne tűrjék, hogy a lakóházakban 
illetéktelenek bejelentés nélkül tartózkodjanak. 
Leplezzék le és tegyék ártalmatlanná a foszto
gatókat, vegyék igénybe a megalakult rendfenn
tartó karhatalmat. A kerületi rendőrkapitányság 
régi helyén működik: II. kerület. Bimbó út 7. 
Tel : 355-337. 

//. ker. Nemzeti Bizottmánya 
A II. kerületi Tanács 


