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1. Esztergom város területén a kijárási tilalom november
22-tó'i további intézkedésig 20 órától 6 óráig tart
2. A Nemzeti Tanács tudomására jutott, hogy az utóbbi
napokban számos 14 — 17 éves fiú és leánygyermek megszökött
szüleitől és elindult nyugat felé. A Nemzeti Tanács felhívja a
szülőket, hogy gyermekeikre jobban vigyázzanak, szökésüket
akadályozzák meg, ne tegyék ki őket az út viszontagságának és
a visszatoloncolás kellemetlenségeinek.
A Nemzeti Tanács értesíti a város közönségét, hogy Komárom
ban már jelenleg is több gyermek van összegyűjtve, akik nyu
gat felé vándoroltak. Ezeket a gyermekeket Budapestre, a Fő
kapitányság Gyermekvédelmi Osztályára szállítják (Bp., Zrínyi
utca).
Felhívjuk mindazokat a szülőket, akiknek gyermekeik nyugat felé
távoztak, és hollétükről nem tudnak, hogy gyermekeik felől az
adott címen érdeklődjenek, vagy hívják fel telefonon Budapes
ten a 123-456 telefonszámot.
3. A Nemzeti Tanács megállapította, hogy a város terü
letén a köztisztaság helyzete kedvezőtlen. A járványok meg
előzése és a köztisztaság helyreállítása érdekében a Nemzeti
Tanács a Városi Tanács VB. Egészségügyi Csoportjával egyei
értve elrendeli, hogy mindazokban az utcákban, ahol a szeme
tet nem a Községgazdálkodási Vállalat hordja ki, a szemét
kihordásáról a házak birtokosai, bérlői gondoskodjanak. Sze
metet csak a kijelölt szemétgyűjtő telepre szabad kihordani.
Gondoskodjanak lakásuknak, házuk tájának, udvaraiknak tisz
tántartásáról.
Értesítjük a város közönségét, hogy a gőzfürdő a nők részére
pénteken, a férfiak részére szombaton reggel 8 órától délután
5 óráig van nyitva.
4. A város közönsége általában indokolatlanul nagy tö
megben vásárolja fel az élelmiszereket, iparcikkeket és ezért az
üzletek előtt sorbanállás van. A Nemzeti Tanács . a közellátási

hivatallal, valamint a kereskedelmi vállalatokkal együtt minden
igyekezetével azon van, hogy az áruellátás a város területén
zavartalan legyen. Ezért kérjük a város közönségét, hogy a
sorbanállást a lehető legkisebb mértékre csökkentse le. Az áruk
igazságosabb elosztása érdekeben a közellátási hatóság úgy ren
delkezett, hogy a nagy kereslettel biró és közszükségleti áru
cikkek minden alkalommal a város különböző részein lévő üz
letekben egyszerre kerüljenek kiosztásra.
A Nemzeti Tanács megállapította, hogy egyes termelők és piaci
árusok kihasználva a kereslet növekedését, egyes árucikkek árait
indokolatlanul magasra felemelik. Ezért a közellátási hivatal
irányárakat fog megállapítani és az irányárakat a piacon köz
szemlére fogja kitenni. Az irányárakhoz úgy a vevőnek, mint
az eladónak alkalmazkodni kell.
5. A Nemzeti Tanács ismételten és nyomatékosan fel
hívja a város közönségét, hogy a rend és a nyugalom biztosí
tása érdekében mindennemű rendzavarástól tartózkodjék. A város
területén idegen, gyanús (büntetett előéletű) személyek tartózkod
nak. Voltak olyan jelenségek, melyek a közbiztonságot és a
közerkölcsöt veszélyeztették.
A város közrendjére a honvédség és a rendőrség együttest n
vigyáz. Kérjük a város közönségét, hogy amennyiben rend
ellenességet tapasztalnak, úgy azt haladéktalanul jelentsék a
Hadosztályparancsnokságon, vagy mondják be a 34. telefon
számon.
Az utóbbi napokban a város területén több lopás, engedély
nélküli fakivágás fordult elő, a cselekmények elkövetői ellen az
eljárást az Ügyészségen minden esetben megindítják.
A Nemzeti Tanács reméli, hogy a fenti közleményben foglal
takat a város közönsége mindenben magáévá teszi, a közle
ményben foglaltakhoz alkalmazkodik és ezzel biztosítja azt,
hogy városunk területén a rend, nyugalom, közbiztonság mielőbb
heh'reálljon.

Esztergom, 1956. november 22-én.
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