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Baja város dolgozó népéhez. 

A város rendjének mielőbbi helyreállítása és a lakosság életében a normális viszonyok meg
teremtése érdekében a lakosság figyelmét felhívom az alábbiakra: 

1. Álljanak munkába az összes gyárak és intézmények dolgozói. 
Aki még a mai napig nem vette fel a munkát, azok a holnapi napon a munkát vegyék fel. 
2. Megparancsolom: Minden polgári személy, valamint honvédségi személyek is, kivéve 

azokat, akik a város parancsnokság megbízásából a laktanyákban teljesítenek szolgálatot, a náluk 
lévő mindenféle fegyvert, lőszert és robbanó anyagot azonnal, de legkésőbb november hó 6-án 
20 óráig a helyőrségi parancsnokságon vagy a rendőrségen adják le. Mindazok, akik a megadott 
határidőre a fegyvert, lőszert és robbanó anyagokat nem adják le, úgy fogjuk tekinteni, mind aki 
a népi hatalom ellen akarja azt felhasználni és velük szemben a törvény legteljesebb szigorával 
fogunk eljárni. Aki a fegyverét a megadott határidőre leadja, semmi bántódásban nem részesül. 

3. Mindazokkal szemben, akik fegyvert használnak, akár a szovjet csapatok, akár a fenn
álló karhatalmi szervekkel szemben, akár Baja város lakossága ellen — ellenük fegyvert fogunk 
használni. 

4. Kijárási tilalmat rendelek el ma este 19 órától 05 óráig, ezt követően a többi napokon 
22 órától reggel 05 óráig. A további intézkedésig ezen idő alatt csak engedéllyel lehet a város 
területén közlekedni. 

5. Megtiltok a város területén mindenféle csoportosulást, e célból felhívjuk a város lakos
ságát, hogy 3 főnél több személy ne csoportosuljon. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy tartóz
kodjon mindenféle rémhírek terjesztésétől, valamint a kívülről jövő rémhírek meghallgatásától, mert 
ezek csak bizonytalanságot és félreértést eredményeznék. A rémhírterjesztőkkel szemben a törvény 
teljes szigorával fogunk eljárni. 

6. A város kulturális, szociális, gazdasági és egyéb ügyeit továbbra is a város megválasztott 
szervei fogják intézni anélkül, hogy ezekben a szovjet részről semmiféle beavatkozás nem történik. 

7. A Szovjet Katonai Parancsnokság felkéri a város lakosságát, hogy a felhívás pontjait 
feltétlen tartsák be, és kéri, hogy az esetleges rendbontókat és zavartkeltőket minden tőle telhető 
eszközzel fékezze meg és adott esetben a törvényes rendszabályok foganatosítása végett a katonai 
parancsnokságnak adja át. 

8. A Szovjet Katonai Parancsnokság felkéri a város lakosságát és különös figyelemmel a 
szülőket, hogy gyermekeiket a késő esti órákban lehetőleg tartsák otthon, mert esetleges fegyveres 
provokáció esetén áldozatul eshetnek. 

9. A Szovjet Katonai Parancsnokság a városi tanácscsal és a rendőrséggel szorosan együtt
működésben kívánja a rendet és a fegyelem megteremtését biztosítani, bízva abban, hogy e mun
kában a polgári lakosság is segíteni fogja. 

10. A helyőrségi parancsnoki teendőket Ferenczy Ferenc alezredes fogja ellátni. 

Baja, 1956. november 6-án. 

Ferenczy Ferenc alezredes s. k. 
heöpk. 

Klán alezredes 
városi szovjet parancsnok 
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