
Az ellenforradalom visszavonult. A szovjet csapatok, melyeket a magyar kormány hívott segítségül, 
résztvettek azoknak a bandáknak szétzúzásában, melyek az országot zűrzavaros helyzetbe hozták. 

De a népi Magyarország nem minden ellensége adta meg magát. Sokan közülük ismét visszavonultak 
azokba a fedezékekbe, ahonnan előbukkantak véres munkájuk végrehajtására. Ezeket a határon-
túii „demokraták" karolták fel és lelkesítik. 

Az a lehetőség, hogy a munkát megkezdik minden üzemben — a horthysta mozgalmat teljes zűr
zavarba taszította. 

A reakció a harc új fegyveréhez nyúl: megpróbálja megfélemlíteni a munkásokat és kényszeríti 
őket, hogy tagadják meg a munkát, mely az ország újjáépítését célozza. Hazug propagandát folytat, 
félre akarja vezetni a közvéleményt. A banditák mindent megragadnak: fegyverrel fenyegetik a 
békés munkásokat, akik munkához látnak, kirabolják a békés lakosságot. A banditák ezen fel lé
pése felháborodást vált ki azon dolgozók között, akik békésen akarnak dolgozni és meg akarják 
erősíteni hazájukban a szocialista rendszert. 

Annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn beiül ártalmatlanná lehessen tenni az ellenforrada
lom ezen reakciós bandáit , a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány kérésére, — országosan 
éietbelép november 21-től az új kijárási tilalom, magyar időszámítés szerint este 20 órától reggel 
5 óráig. 

A dolgozók dolgozzanak nyugodtan, ne adjanak hitelt semmiféle provokációs híreszteléseknek, 
pániknak. 

A dolgozóknak meg keli érteniök, hogy ez a kijárási tilalom szükséges annak érdekében, hogy 
megfékezzük az ellenforradalom új szándékait, mely arra törekszik, hogy lehetetlennél tegye a 
munka megkezdését az üzemekben. 

Az ellenforradalmi bandák, melyek földalatti tevékenységet fejtenek ki, utolsó reménységük, hogy 
zfirzavart idézzenek elő, új szenvedések elé állítják a magyar népet és ezzel a lka lmat akarnok odni 
imperialista gazdáiknak a nemzetközi feszültség fokozására. Erre nincs szükségünk! 

u) kijárási tilalom 
A város katonai parancsnoksága értesíti a város és a Zala megye lakos
ságát, hogy 1956. november 21-től új kijárási tilalom lép életbe, magyar 
időszámítás szerint este 20 órától reggel 5 óráig. 
A vendéglők, mozik és más kultúrintézmények munkáját 19 óráig kell 
befejezni. 
A kijárási tilalom alatt a gyalogos közlekedés és a közúti közlekedés 
engedély nélkül tilos! 

Katonai parancsnok. 


