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A forradalom diadala. is megérezték valamit, mert a mig 
szombaton egész nap minden cók-

A rangok és címek eltörlése.
A Forradalmi Kormányzótanács VI. sz. rendelete.

Í7.ZÓ volt. Itlt' oda • z:i 
csehek. Délután a ka 

a tót katonák elszéled 
titkos sejtelemmel a lel- 
vátla mindenki, hogy 

a vöröshadsereg

A kommunista forradalom dia 
dalmas napja volt junius I én, va 
sárnap; 2 napon vették be a vörös 
hadsereg katonái Léva városai, hol 
az ujjongó nép örömében sírva, 
lelkesedve, kendőket lobogtat) a \ .u t.i

Péntek óta éltünk állandó izga
lomban. Valami forrott a levegőben. 
A hangulat 
Indgáltak a 
szárnyából 
lek és egy 
ke mélyén 
mikor indul meg 
bátor katonáinak támadása, mikor 
szabadítják meg ezt a négy hóna 
pos cseh invázió alatt gúzsba kö
tött, elnémított Léva városát, amely 
nek hangtalan sóhaját, boldogtalan
ságának összes keservét, könnyek 
megszentelt vágyait a lévai fiuk 
vitték hitül a vörös hadseregnek, 
amelyben ők szolgálták munkájuk 
kai, erejükkel, ha kellett vérükkel 
és életükkel a szent ügyet.

Ezekben bízott és reménykedett 
a lévai nép, hogy meghalljak a túl
só oldalon is a mi rabságból előtö
rő panaszainkat s diadalmas fegy
vereik ismét szabaddá teszik ezt a 
tőidet a mi számunkra, s összelő 
rik a ránk rakott bilincseket

Íme a reménység valóra válto
zott. Ma már a diadalmas íoriadal- 
mi zászló leng a városházán 
örömujjongó nép előtte a Kossuth 
Lajos téren és szerte az utcákon

A csehek ellenállás nélkül me
nekültek el. Pedig pénteken össze- 
logdostatták internált embereinket 
és a volt katonatiszteket s olt tar
tották a városháza nagytermében. 
Ravasz Viktor, a Lévára kirendelt 
lilavny slusny, cseh kormánybiztos 
még reggel kocsin elutazott, de 
úgy látszik, hogy jó hiteket kaptak, 
mert visszajöttek a városházára. A 
Kossuth Lajos-téren a cseh kato
nák s egy két felfegyverzett vasu
tas lövöldözött, hogy elsimítsák a 
csoportosulástól az összeverődő s 
izgatottan tárgyaló közönséget Síit 
annyira biztonságban éreztek magú 
kát, hogy szombaton mát enyhitet- 
ték a statáriumot s tiz óráig enge
délyezték a lévai népnek a kima 
radásl.

Azonban a lévai nép már tudta 
az ipolysági eseményeket. Csatáról 
is az érkező emberek jelentették a 
hídvégi áttörést s igy minden jel 
arra mutatott, hogy nagy esetné 
nyék vannak készülőben, vasárnap 
délelőtt már tudták, hogy előőise- 
ink Csank és Kereskény környékén 
járnak. Ugylálszik, hogy a csehek 
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imákjukkal szálingóztak vissza, most ( 
hirtelen egyenként eltünedeztek.

Vasárnap délután 4 órakor ki
dobolták, hogy minden ember haza 
menjen s az utcán ne tartózkodjék. 
S nyomban a levegőbe való lövés
sel iparkodtak ismét a télelem ér
zetét felébreszteni az embe
rekben De akkor mái Siklós felöl 
megszólaltak a magyar ágyuk s 
jelentettek, hogy az állomást lövik, 
ahol öl gép volt két nap óta fütve, 
állandó készenlétben. A né)' a há 
zak előtt várta az események fej
lődését. Harcra azonban nem ke
rült a sor, mert a cseh tüzérek, 
kik még pár perccel három ágyúval 
vágtattak a báti part felé, már a 
lőtéren megfordultak s visszafelé 
iparkodtak egérutat nyerni.

Nyomban ezután egy rúdra kö
tött feliét lepedő jelezte, hogj’ a 
csehek elvonultak s pár perccel ké
sőbb megjelent az első vörös kato
na, lévai tiu, Béres István több tár
sával s kitűzlek a vörös zászlót a 
városház erkélyére, a honnan har
sány hangon jelentették Ipolyság 
elfoglalását, Ebédelni akartunk, — 
mondta a szónok, de a fiuk azt 
mondották, hogy majd csak Léván 
ebédelnek. Pedig a mikor megér
keztek 6 óra volt délután

Ujjongó szeretettel köszöntötte 
a bátor fiukat a lévai nép Sok de
rék lévai gyerek van közöttük, kik 
szomorúan jelentették, hogy Ipoly
ságnál és Hidvégnél lévai elvtársak 
is hősi halált haltak.

Hasonlókép szeretettel fogadta 
a nép a megérkezett pártvezéreket, 
kik nyomban működésbe léptek a 
városházán, a melyet birtokukba 
vettek s mig az nap este az alább 
közölt rendeleteket adták ki.

Most már övék az intézkedés 
joga. De most már lathatja a nép, 
hogy micsoda mesével tömték tele 
a hiszékeny népet azok, akik nem 
ismerték vagy félre ismerték a vö
rös hadsereg katonáit? Egység és 
szeletet minden vonalon. Érző es 
gondolkodó emberek, akik ember
társaik sor-ál szivükön viselik. A 
nagy világban mindenkinek helye 
van, aki dolgozni akm. Ez a jelsza
vuk. Ezért törekvésük, hogy ne 
legyenek elnyomók és ne legyenek 
elnyomottak.

Léva város, népe most mát 
megértéssel s bizalommal fogadja 
intézkedéseiket , hogy segitsen meg 
valósítani ezt a munkaprogiamniot. 
mellyel a felszabadított emberiség 
igaz történelme kezdődik.;
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A Magyarországi Tanácsköztársaságban 
nincs nemesség, rang es cím; nincsenek 
rendjelek, érdemrendek és más hasonló ki
tüntetések. Nincsenek továbbá oly címek sem. 
amelyek csupán hivatali rangviszonyt fejeznek 
ki (pl. államtitkár, miniszteri tanácsos, titkár 
stb.)

A közalkalmazottak azt a hivatali elne
vezést viselik, amely az állasukkal egybekö
tött működés szakszerű feltüntetésére szolgál 
(pl csoportvezető, osztályzezető, könyvtáros, 
irógépkezelő stb) Ezeket a megjelöléseket 
az egyes igazgatási ágakban az illető nép
biztos határozza meg.

Budapest, 1919 március 15.
A Forradalmi Kormányzótanács, 

/egyzet. Ez a rendelet a Tanácsköztársaság 
19.9 március 26-iki 1. számában jeleni meg.

VII. sz. rendelete.A

Tanácsköztársa- 
nem ismer 
kötelezettségek,

Nincs többé törvénytelen gyermek. 
forra«l»lmi Kormán) zótana, s

1. A Magyarországi 
Ság törvénytelen gyermeket

Mindazok a jogok és 
amelyek a törvényes házasságból született 
gyermekeket megilletik (pl. névviselés, tartas, 
családi pótlék stb.), csorbítatlanul kiterjednek 
azokra a gyermekekre is, akik házasságon 
kivül szilietek.

2 §. Ha a gyermek születési anyakönyv 
véből nem tűnik ki, hogy ki a gyermek atyja, 
ezt akár a gyermeknek, akár az anyjának 
kérelmére hatósági utón külön eljárássá! kell 
megállapítani.

Ha az atya közhatóság előtt élőszóval 
elismerte az atyaságot, vagy ha erről az 
elismerésről okiratot avagy hitelesített magán
okiratot állított ki, az elismerést tartalmazó 
közhatósági jegyzőkönyv vagy okirat alapján 
az anyakönyvvezető a gyermek születési 
anyakönyvébe az atya nevét bejegyzi. A be
jegyzés előtt az anyát is meg kell hallgatni 
és ha ez a bejegyzés ellen kifogást emel, 
bejegyzésnek nincs helye.

Az anya vagy a gyermek kérelmére a 
születési anyakönyvbe a gyermek atyjaként 
be kell jegyezni azt, aki ellen a gyermek 
javára jogerős bírói Ítélet azért állapított meg 
tartási kötelezettséget, mert az anyával nemi
leg érintkezett.

Nincs helye a bejegyzésnek, ha a tartási 
kötelezettség megállapítása többekkel szem
ben történt.

3. §. Az atyasag anyakönyvi bejegyzése 
után a gyermek születési anyakönyvéböl csak 
oly kivonatot szabad kiállítani, amelyből nem 
tűnik ki, hogy az atyaság bejegyzése esi k 
utólagosan történt.

4. §. Ezt a rendeletet az igazságügyi 
népbiztos hajtja végre.

Budapest, 1919. március 25.
A Forradalmi Kormányzótanács, 

/egylet. Ez a rendelet a TandcsközUrsaság 
1919. március *.:6-iki  1. számában jelent meg.

Pálmay Ernő
Meg a bolygók között is vannak első

rangú csillagok, amelyeket a csillagász is 
csak igen alapos tanulás és ntegfigveles után 
képes felismerni. A vitéz magv«r katonák 
sorából is kiemelkedtek egyesek a múltban, 
akiknek tehetségeit nem annyira a félismerés, 
mint inkább a szerencsés véletlen hozta 
felszínre.
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barsmegyei népszava 1919. junius 3.

Ki tudja, hogy Pálmay Ernő csoport
parancsnok elvtársat minden fényes tulajdon 
ságai mellett felismerték volna e valaha, ha 
az új világrend pirkadó hajnala éppen most 
nem hasadt volna. Az átalakulások korsza
kába csak az sikerült, amelynek keresztül
vitelére eszményi tulajdonságai mellett erős 
kézben összpontosult a vezetés. O azonban 
azon szerencsés kői szakban született, hogy 
erejének teljességében teljes mértékben meg
felelhessen hivatásának.

A Pálmay név immár fogalommá vált, 
amely erőben összpontosított szépet és igazat 
jelent együttesen l’álmayt ismeri az egész 
Magyarország, meg Cseh és Morvaország s 
értünk még a vilagszabadsagért küzdő kato 
náit Pálmay katonáknak nevezte röviden 
mindenki. A Pálmay katonák majd déd- vagy 
még szépunokáiknak Palmay-rol fognak me
sélni s dicsekedve fogjak mondani : én is 
Pálmay katonája voltam.

Pálmay középtermetű, erős alak, dóm 
ború nyílt és plasztikus homlokcsonttal, 
amelyről valóságban kisugárzik a határozott 
egyéniség. — a szilárd energia.

Katonás fellépésében vonzó, rokonszenves, 
sőt több annál : kedves és szeretetreméltó. 
Egyenes, mondhatom Herkulesi alakja ön
kénytelenül is katonás magatartásra kény
szeríti a vele beszélőt. A helyzet gyors 
felismerése után parancsát, amelyet szemé
nek mély tekintetével, modorának egész 
melegével kiad, sziveket gyújt, — lelkeket 
hevít, izmokat acéloz.

Hangja olyan, mint Paganini hegedűjé
nek a hangja : aki vele az életben csak 
egyszer beszélt soha sem felejti el. Nagy
lelkű és páratlan igazságszeretetét soha meg 
nem vesztegeti az indulat.

Élete a szüntelen tábori-élet. Nincs a 
napnak olv szaka, amelyben telefonja mellett 
ne volna található Bámulatos szám emlékezete 
képessé teszi arra, hogy hadműveleti intéz
kedéseiben gyorsan cselekedjék. íróasztala a 
költői zavart mutatja, ahonnan kezének első 
érintésevei kihúzza a szükséges iratot.

Az élet mostoha viszonyai által nagy 
mértékben fejlődött ki benne az ember s 
kiváló tehetsége mellett van ambíciója nagy 
alkotások iránt.

Lelkét nem mételvezte meg sohasem a 
hadapród-iskolák, vagy a Ludovika bűvös 
levegője, amelyekben a régi világrend katonai 
vezetőket, arra nevelték, hogy a katonában 
csupán egy gondolkozás nélküli s imperi
alista célokat szolgaló eszközöket lassanak; 
mert ő mint egyévi önkéntes polgári gondol
kodást vitt magával katonai pályájára, ahol 
puritán gondolkozása miatt bizonyara sok 
előítélettel küzködőtt és sokat is szenvedett 
katonái iránt táplált szeretete miatt. Hosszú 
időt töltött, mint volt közöshadseregbeli tiszt 
századjával Bosznia egyik félreeső helyén, 
ahol lelke egész melegét katonaival osztotta 
meg. Majd mint honvédtiszt az orosz harc
téren fogságba esven szökési kísérlete miatt 
majdnem másfél évig szigorú magánfogságot 
szenvedett. A világszabadsag kiindulása után 
sok tapasztalattal visszatért s minden erejét 
arra fordította, hogy az áralakulás minél 
simábban legyen végrehajtható.

Most midőn bennünket felszabadított az 
idegen, imperialisták zsarnokságaitól s meg 
nyitotta előttünk az új világrend kapuit 
örömmel üdvözöljük ismételten körünkben

Reméljük és hisszük erősen, hogy veze
tésével a Pálmay katonák a vitéz vörös 
katonák pár nap múlva a Középeurópában 
elszigetelt imperialista Cseh szlovák államot 
az új világrendbe való beillesztés végett 
megdöntik s megnyitják az utat a világ
proletárjainak egyesülésére.

Flórián Traján.

HÍREK
— A BAKS, a varmegye legrégibb 

lapja nem szűnt mrg, inért ebben az uj 
irányát lapban folytatását leli régi történe
tének. Azonban az uj eszmék és irányzatok 
nem hagyták érintetlenül e lapot sem. Ezek 
szolgálatában indult meg az uj cim alatt, 
mellyel mintegy jelezni kívánja, bogv e pro- 
'otárság érdekét akarja szolgálni.

- Direktóriumok. A Lévai Munkás
tanács a direktóriumokat a következőképen 
alakította meg : 1) Vármegyei direktórium : 
Delin Gyula, Bonyhádi Ferenc és Ledenyi 
István; 2) Lévai járási direktórium : Bella 
Gyula, Bonyhády Ferenc és Vank István. 
3) Léva községi direktórium : Bonyhádi Fe
renc. Horváth László és Rack József. — A 
forradalmi törvényszék megalakult.

_  Bouyhádv Ferenc, név viselőjé
nek — Léva város és Barsvármegye érde
kében való — áldásos működéséről még so
kat fogunk hallani, egyelőre csak egy rövid 
megemlékezés. — Bonyhády határozott szo- 
cialisztikus egyénisége és kellemes modora 
Léván a legszélesebb körökben mély szimpá
tiát váltott ki. A szegények felsegélyezése, 
a közmegélhetés, a munkanélküliség meg
szüntetése terén való működése, a proletárok 
bármily ügyes-bajos dolgainak fanatikus tá
mogatására kész lelkülete egyenesen predesz
tinálták arra, hogy ebben az uj korszakban 
vezető szerepet töltsön be. Megrendithetlen 
szocialisztikus érzése elitéi minden imperia 
lizmust, amely felfogasában szembekerült a 
cseh imperialistákkal, akik egy időre Léva 
ról elhurcoltak; Lévára való visszatérése 
után a — imperalisták dühe elől kénytelen 
volt meg nem szállott területre menekülni. 
Családját pedig szocialisztikus törekvései
ért kiutasítottak. Ama szocialisták köze tar
tozik, akik állandóan az elvet látják, akik 
mindenkit . iparkodnak a szocializmusnak 
megnyerni, és akik mindenekföiött azt érzik és 
hirdetik, hogy az uj lendszernek leghatalma
sabb támasza : a kultúra terjesztése. Bony
hády elvi magaslaton levő lelkülete minden 
kiben azt a megnyugtató érzést kelti, hogy 
Léva és Harsvármegye vezetése az ő kezé
ben a legjobb helyen van. A Forradalmi 
kormányzótanács több igen kitűnő megbíza
tással kinálta meg, ö azonban csak haza: 
Lévára és Barsvártnegyébe akart jönni.

— Léva fe'B-’abadttáBára. A csehek 
által majdnem öt hónapig tartott megszállás 
után Léva is felszabadult. A felszabadításnak 
dicsősége a legendás Pálmay csoport nevé
hez fűződik és ezen fájdalommá vált érde
meiben a Lajtos zászlóalj osztozik Pálmay 
parancsnok, a katonái által rajongva tisztelt 
és szeretett vezér, tisztjeivel és katonáival 
küzdötték ki a diadalt és az e hó 1 én ví
vott harcokban is megmutatták, hogy-mi a 
proletárság, rend, fegyelem es halálmegvetés, 
különösen dicséretet érdemel a gyalogság 
vitézsége mellett a tüzérségünk, amely Léva 
varos felszabadításánál az őrhegyről a vasúti 
állomásra leadott lövéseivel hatásosan mű
ködött, de sem épületekben, sem magánva 
gyonban kárt nem tett. A bevonult csapatok 
közötti fegyelem kellemesen cáfolta meg 
azon ráfogásokat, miket az ellenforradalmi 
körök szítani szeretnek.

- 1 csehek kivonulásának áldo
zatai. Annak hírére, hogy Ipolyság felöl 
már közelednek a vörös katonák Léva fel- 
szabaditasara, a csehek szombaton az egesz 
város területén a legnagyobb terrort fejtették 
ki. Puskatussal verték szét még a legkisebb 
csoportosulást is A városból senkit ki nem 
engedtek Idöközönkint minden ok nélkül 
lövöldöztek az utcákon, ahol az emberek 
élete egy percig sem volt biztonságban En
nek a zűrzavarnak áldozata Róth Hugó 
egyetemi hallgató, Róth Ignác vaskereskedö- 
nek 20 éves fia, akire egy cseh katona, a 
Petöli-utcában háromszor lőtt, a harmadik 
lövés halálra sebesilette az ifjút, aki vasár
nap este meghalt. — A másik áldozat egy 
Krekovits József nevű ember; ez, amikor a 
csehek vasárnap délután eszeveszetten ro
hantak ki a varosból, a Kálnai-utcában az 
udvaron volt. Egy menekülő cseh katona 
•áfogta fegyverét a 74 éves aggastyánra és 
agyonlőtte.

— Láva Barsvat megye azékhe 
lye. Bonyhády Ferenc elvtara többek kö
zött azzal a kellemes hirrel is kedveskedett 
a lévaiaknak, hogy városunk megyeszékhely 
lesz.

— Szétszórt cseh bélyegek a 
városunkból menekülő c«ehek a bankjegyek 
lebélyegzésére való nagymennyiségű cseh 
bélyeget szórtak szét a vasút környékén, 
amelyeket az arra járó kelők megtaláltak. 

A forradalmi tanács felhívja a közönséget 
hogy akinek birtokában ilyen bélyegek van
nak, azokat haladéktalanul szolgáltassák be.

— Hősök temetése. Az Ipolyságon 
elesett hős katonák közül kettőt a szüleik 
hazahozattak s azokat itt hétfőn junius 2-án 
temették el. Honvéd utcában temetése volt két 
hősi halált halt katonának. Mind a kettő a 
legendás Pálmay-csoport vitéze volt, azok 
közül való, kik szembe fogadták a halált 
Az egyik Blumenfeld Imre, 22 éves század
parancsnok, Blumenfeld Ármin lévai szállító 
fia. ki pénteken Ipolyság bevételénél meg 
sebesült s akit azután a csehek, mielőtt a 
magyarok megakadályozhatták volna, össze
vissza szúrtak, vágtak. Délután 3 órakor 
barátai és rokonai kivitték a gyászházból a 
halottat a Kossuth Lajos-térre. Itt a vörös 
hadsereg küldöttsége szülei, rokonai s óriási 
közönség jelenlétében Pap József ref. lelkész, 
könnyekig megindító, szép beszéddel és imá 
val búcsúztatta. Utána a lévai iparosok dalár
dája énekelt szép gyászéneket. Majd a zene
kar gyászindulója mellett az izraelita temetőbe 
kisérték Itt a nyitott simái Péter Árpád, a 
IV. vadászzászlóalj politikai megbízottja vett 
búcsút a hősi halált halt bajtárstól. öt 
órakor pedig byiredy Józsefet, a csoport 
egyik legvitézebb katonáját, Nyiredy Géza 
lévai kádár 24 éves fiát temették a honvéd
utcából. A főtéren megtartott egyházi szer
tartás után a dalos kör énekelt itt is meg
ható gyászéneket. Hosszú menetben kísérték 
a rokonok, fehérruhás leányok, bajtársak s a 
város közönsége a hősök temetőjébe, hol a 
simái ismét Péter Árpád mondott kegyeletes. 
szivekbe markoló beszédet. A többi elesett 
hősöket, Petróczi, Bóbb, Barbara, Bacsó, 
Frajka, Grcsov és több lévai bajtársat, mint 
megírtuk Ipolyságon temették el ; mire hoz
zátartozóik .megérkeztek, már el voltak han 
tolva. Úgy értesülünk, hogy Hidvégnél 5, 
Ipolyságnál 12 halott volt a magyar gárda 
vesztesége.

— További térhódítás. Értesülésünk 
szerint Párkánynánán, Érsekújváron, Vere- 
belyen Nyitran és Selmecbányán is leng 
már a vörös lobogó.

— Elmaradtunk a vllávtól azalatt 
a börtönszerü zárlat alatt, amelyben a cseh 
megszállás tartott bennünket és csak néha- 
néha s egy egy becsempészés révén jutott 
a közönség kezébe fővárosi újság, melyben 
a Tanácskormány rendeletéi megjelentek. 
Szükségesnek tartjuk ennélfogva a legfonto
sabb kormányrendeleteket és eseményeket 
lapunkban idöközönkint közreadni, különösen 
azokat, melyek mindenkire vonatkoznak és 
közérdekű voltuknál fogva nemcsak szamot 
tarthatnak az elolvasásra, de betartásuk 
mindenkinek szoros kötelessége.

— Hősök temetése. Az Ipolyság 
visszafoglalása alkalmával elesett hős vörös 
katonák temetése vasárnap délután fél négy 
órakor voit. A koporsók a vármegye díszter
mében nyertek felravatolást A koporsókat 
elborította a közönség virágadományainak 
szeretetteljes megnyilatkozása A koporsókat 
bevitték a vármegyeház előtti térre, hol a 
felekezetek lelkészei végeztek a egyházi gyász
szertartást A katona-és prolettártestvérck 
búcsúbeszédeket mondottak mire a katonai 
diszkiséret és a város közönsége kikisérte a 
hősök tetemeit a temetőkbe. A temetés olyan 
impozáns volt, aininöt a hősök iránti kegye
let megkívánhat.

- Ravatal a vároaházáu. A vasár- 
napi harcokban Léva elfoglalása alkalmával 
az örhegyi partról lefelé jövő vörös katonák 
közül egyik áldozatul esett hősiességének 
Gutáik Mátyás korponai fiú, a IV. vörös 
vadász zászlóalj katonája vasárnap délután 
az örhegyi szülök alatt haslövést kapott, 
a melynek következtében hétfőn d. e. 10 
órakor a lévai kórházban meghalt Ravatalát 
a városházán állították fel, melyet egésif 
elborítottak a koszorúk. Temetése ma dél
után lesz.
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