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PARANCS! 
Atniniak érdekében, hogy Békés megyében nyugalom és békés 

élet legyen, a rend teljesen helyre álljon, és a munika mindenütt 
meginduljon, 1956. november 4-én megparancsoltam az összes pol
gári személyeknek, katonáknak, rendőröknek és mindenkinek, 
akinél fegyver van, hogy azt adja le 1958. november 4-én 18 órá
ig. 

Parancsomra sokan leadták a fegyvereket, de vannak még 
olyan személyek Békéscsabán, Orosházán, Békésen, Gyulán, Gyo-
mán, Szarvason, Mezőhegyesen, Kétegyfaázán, Szeghalmon, Me-
zőberényben, és más községekben, akik a mai 'napig sem adták ie 
fegyvereiket, azokat maguknál tartják, és fegyverrel járnak la
kott területeken, városokban. 

•Ezek iá személyek, akik fegyverrel járnak, nem hagyják a dol
gozóikat nyugodtan dolgozni és pihenni, a maguk módján terrori
zálják a lakosságot és <a nyugodt békés életet. Ezért 

megparaecsotom: 
' 1. Azokban la városokban, községekben, lakott területeken, az egész 

megyében, ahol anég nem adták le a fegyvereket, 1956. noveimfoar 7-
én 20 óráig haladéktalanul adják le a rendőrségeken, illetve a rend
őrőrsökön keresztül, a szovjet katonai koni.mendánsfiak. 

2. Figyelmeztetem azokat a személyeket, akik a megadott határ
időre nem adják le fegyvereiket, azokat letartóztatjuk, és a katonai 
törvényszék szerint velük szemben íslelősségrevanást eszközlünk. 

3. Felhívom a megye összes dolgozóit, .munkásokat, parasztokat, 
és értelmiségiekét, hogy a fegyverek összegyűj léséhez a lehetőséghez 
mentein nyújtsanak segítséget a maguk területén, nehogy az ellensé
ges elemeik a fcmtlévő fegyvereket felhasználva tovább terrorizálják a 
Lakosságot, és ine engedjük megzavarni a nyugodt, békés életet. 

4. A megye összes intézményei, üzletei, áruházai, kenyér
gyárai, iskolái, kórházai, közlekedési vállalatai, gyárai, üze

m e i kötelesek a normális élet szerint dolgozni. 
A határban a földművelők kötelesek az őszi mezőgazda

sági munkát , a szántást, vetést, stb. a normális életnek meg
felelően zavartalanul végezni. 

Nem. engedjük, hogy a megye békés építő' munkáját bár
ki megzavarja, biztosítsuk a lakosság békés és nyugodt életét. 

Békéscsaba, 1958. november 7. 
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