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XX VT. A Magyarországi Tanács i 
köztársaság ideigieudS alkotmáuya. j 

.4 Tanácsköztársaság célja,

1 § A magyarországi Tanácsköztársa
ság célja : a kapitalista termelés és társa
dalmi rend megszüntetése s a szocialista 
termelési és társadalmi rendszer megterem
tése E cél megvalósításának eszköze a 
dolgozók uralmának biztosítása a kizsákmá
nyolok felett, á munkás,- katona- és földmi 
vestanácsokban a dolgozó nép hozza a törvé
nyeket, hajtja azokat végre és bíráskodik 
azok megszegői felett.

.4 tanácsok országos gyűlése.
2. §• A legfőbb hatalmai a munkások, 

katonák és földmivesek tanácsainak országos 
gyűlése gyakorolja A magyarorszagi Ta
nácsköztársaságban minden nemzet, ha 
összefüggő, nagyobb területen el, külön 
nemzeti tanácsot és intézőbizottságot is al
kotnak, különböző nemzeti tanácsok alakítá
sát egymáshoz való viszonyát és a födera- 
lisztikus alapon álló magyarorszagi tanács
köztársaság végleges alkotmányát a tárnicsok 
országos gyűlése fogja megállapítani.

8 Az allami élet összes döntő fon
tosságú kérdéseinek szabályozása és irányí
tása a munkás.- katona- és földmives tana- , 
csők országos gyűlésének hatáskörébe tartó- . 
zik. A magyarorszagi proletariátus diktatúrá
ját .a tanácsok országos gyűlése a helyi 
munkás,- katona és földmivestanaesokkal 
együtt gyakorolja

<1 A tanácsokat elsőizben a Korra 
dalmi Kormányzótanács hívja össze.

5. § A munkás, katona és földmives 
tanácsok országos gyűlésének tagjait a me 
gyei és városi tárnicsok választják. A megyei 
és városi tan*  csők minden 50 ezer lakos 1 
után egy tanácstagot küldenek a tanácsok 
országos gyűlésébe.

A helyi tanácsok
ti § A falvak és városok ügyét a munka 

sok, katonák- es földmives helyi tanacsai 
intézik. Általában abban a kérdésben, hogy 
valamely község falu e vagy .varos, a régi 
közigazgatási beosztás irányadó. Minden 
hatezer lakosnál kevesebbel számláló község 
azonban falunak, minden huszonötezer la- . 
kosnál többet számláló község varosnak sza 
mit, még akkor is, ha a regi közigazgatási 
beosztás máskép rendelkezik.

7. §. A lalu tanácsába a alu dolgozó 
népe minden száz lakos után egy tanácsta
got küld. A tanács azonban nem állhat há
romnál kevesebb és ötvennél több tagból.

8. §. A városi tanácsba a varos dolgozó 
népe a város minden ötszáz lakosa után egy 
tanácstagot A varosok háromszáznál na
gyobb taglétszámú tanácsot nem választhat
nak Budapesten a kerületek kerületi taná
csot alakítanak, amelybe a k< rület minden 
ötszáz lakosa után egy tanácstagot küld. A 
kerületi lanacs azonban egy tanácstagot 
küld A kerületi tanács azonban legfeljebb 
háromszáz tagból állhat. A kerületi tanácsok 
lakosságuk számának arányában küldenek 
tagokat Budapest ftszáz tagból álló központi 
tanácsába.

9 §. A falusi és városi tanács az 
ügyek közvetlen intézésére intéző bizottságot 
alakit Az intéző bizottság a falvakban lég 
feljebb öt, a varosokban és Budapest kerü
leteiben legfeljebb busz tagból allhat. A bu
dapesti központi tanács nyolcvan tagú intéző 
bizottságának tagjai egyúttal tagjai a mun 
kás,- katona és földmivestanacsok országos 
gyűlésének is. 

10 §. A falusi és városi tanácsok ala
kítják meg a járási munkás,- katona- és 
földmives tanácsot. A járási tanácsba úgy 
a falvak, mint a határos városok tanácsai 
minden ezer lakos után egy egy tagot kül
denek A városok küldöttei azonban a járási 
tanács tagjainak legfeljebb felét tehetik ki. 
Azok a városok, amelyek ugyanazon várme
gye több járásainak területével határosak, 
minden járási tanácsokba küldenek ki tagot, 
de a városok által a járási tanácsba kül
dött tagok szama együttvéve nem lehet több 
a tanács felénél. A járási tanács tagjainak 
szama hatvannál nagyobb nem lehet.

11. §. A járási tanácsok tagjait a váro
si tanács tagjai és a falusi tanácsok vá
lasztási megbízottai választják Minden ta
nács egy választási megbízottat választ. A 
választást olyan járásban, amely várossal 
nem határos, a járás székhelyén, olyan já
rásban pedig, amely egy vagy több várossal 1 
határos, a szomszédos legnagyobb városban 
kell megejteni

12 § A járási tanács ügyeinek közvet
len intézésére legfeljebb tizenöttagu intéző
bizottságot választ

13. § A megyei munkás, katona- és
földmivestanácsokat a megye területén levő 
városi és járási tanácsok választják. A me 
gye területén levő törvényhatósági jogú vá 
rosok is küldenek tanácstagokat a in gyei 
tanácsba Minden ötezer lakos után egy me
gyei tanácstag választandó. A megyei vá
lasztási bizottság határozza meg. hogy egy 
város, illetőleg járás hány tanácstagot küld | 
a megyei, illetőleg a városi tanácsba. A me 
gyei tanács tagjainak szama nem lehet há
romszáznál több.

14 §. A megyei tanács ez ügyek köz 
vétlen intézésére legfeljebb negyven tagból 
álló intéző bizottságot választ.

15. § A falusi, városi, járási és megyei 
tárnicsok kötelesek a felettes hatóságok ren
deletéit végrehajtani, területükön élő dolgozo 
népesség gazdasági és kulturális jólétét min 
deliképp előmozdítani és a területükön fel
merülő összes helyi jelentőségű ügyekben 
intézkedni

16 § Az intéző-bizottságok azoknak a 
tanácsoknak felelősek, amely tanácsok a 
bizottságokat kiküldtek A .alusi tanácsot 
és a falu intéző-bizottságát ellenőrzi a já- I 
rási tanács és intezö-bizottsaga. Ez utóbbi- ( 
akut a megyei tanács és intéző-bizottság. A 
városi tanácsokat és ntézö bizottságaikat 
közvetlenül a tanácsok országos gyűlése

17 § Budapesten a kerületi tanácsok
■ és bizottságok fölött az ellenőrzést a köz- 
1 ponti Lanacs és annak intéző-bizottsága gya

korolja .
18. §. A fölöttes tanácsnak vagy intéző

bizottságának jogában áll az alárendelt ta
nács határozatait megváltoztatni

A választói jog.
19. A Tanácsköztársaság csak adói 

gozó népnek adja meg a választói jogot. 
Választók es tanácstagokká választhatok 
nemre való tekintet nélkül mindazok, kik 
18-ik évüket betöltötték és a társadalomra 
hasznos munkából élnek mint a munkások 
vagy alkalmazottak stb., vagy olyan háztar
tási munkává! foglalkoznak, amely az előbb 
említett munkásoknak, alkalmazottaknak stb. 
munkáját lehetővé teszi. Választók és vá
laszthatók továbbá a vörös hadsereg kato
nái, valamint a tanácsköztársaságnak azok 
H hasznos munkából élő munkásai és kalo 
nái, akik munkaképessegüket egészben vagy 
részben elvesztették.

20. Választók és választhatók más

állam polgárai is, Ua az előbbi §-ban ein 
litett feltételeknek megfelelnek.

21. §. Nem választókés nem választha
tok azok : a) akik uyereseg szerzese céljából 
bérmunkásokat alkalmaznak, b) akik munka
nélküli jövedelemből élnek, c) kereskedők, 
di lelkészek és szerzetesek; e) elmebetegek 
é- gondnokság alatt állók, f) akiknek poli 
tikai jogai aljas indokból elkövetett bűncse
lekmény miatt fel vannak függesztve, annak 
az időnek tartamara, amelyet az Ítélet meg
állapít. .

Választási eljárás
22 §. A Forradalmi Kormányzótanács

minden városban, Budapesten pedig minden 
kerületben választási bizottságot állít fel a 
városi tanácsi választások intézésére. A fa
lusi és járási választások intézésére a For
radalmi Kormányzótanács megyei székhelye
ken álli*  fel külön választási bizottságot, 
amelynek joga van nagyobb községekre vagy 
egész járásokra külön választási bizottságo
kat kinevezni.

28. §. A szavazás a szavazatszedő bi
zottságok előtt titkosan a jelöltek nevét 
tartalmazó listák leadásával történik Azokat 
a jelölteket kell megválasztottaknak tekinteni, 
akik a legnagyobb szavazatot kapták.

24 § Azokban a falvakban és városok
ban, ahol a választások száma ezt megkö
veteli több szavazatszedő-bizottságot kell 
felállítani

25 §. A szavazatszedö-bizottságok tag
jait a választási bizottság küldi ki.

26. §. A szavazásról két példányban 
jegyzőkönyvei kell felvenni. A szavazat
szedő bizottság összes tagjai mindkét pél
dányt aláírják

27. § Minden szavazásról szóló jegy 
zökönyvet az illetékes választási bizottságnak 
kell megküldeni.

28 §. A választási bizottságok megái la 
pitják a tanácsi választások eredményét. Az 
eredmény megállapításáról két példányban 
jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv 
eKy példányát megküldik a Kormányzótanács
nak A Kormányzótanács felülbírálhatja a 
választási eredmények megállapítását és a 
szabálytalan választásokat megsemmisítheti

29. § A falüsi és városi tanácsok meg
választása után történik a járási, a járási 
tanácsok megválasztása után a megyei, a 
megyei tanácsok megvalasztása után az or 
szagos tanács tagjainak megválasztása. Min 
dennemü választás érvényé felett végső 
fokon a tanácsok országos gyűlése dönt. 
A tanácsok egyelőre hat hónapra alakulnak.

30. § A választók ugyanazon a módon, 
ahogy a tanácstagokat választották, vissza
vonhatják azok megbízását.

31. §. Külön rendelettel szabályozza a 
Kormányzótanács azoknak a bizottságoknak 
a megalakítását, melyek a végleges alkot 
mány életbeléptéig egyes nemzetek ügyeinek 
intézésében döntenek

Budapest, 1919. április 2
A Forradalmi Kormányzótanács

Mi a Tanácsköztársaság 7
Lapunk élén közöljük a magyarországi 

tanácsköztársaság ideiglenes alkotmányát, 
melyből mindenki tudomást szerezhet arról, 
hogy mi a tanácsköztársaság, amelyről ná 
lünk annyit beszéltek, de amelyet még 
alapjában nálunk nem ismertek A tanács a 
munkások — ipari és földmunkások — es 
katonák tanácsa, mely a tőkés állam romjain 

I oly allam megteremtését célozza, melyben a 
| törvényhozó és végrehajtó hatalmat a műn-
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kasok, — földtelen parasztok és katonák 
hatalmi szervezete gyakorolja. Ennek a tiszta 
szociális elveken felépült államnak fötörek 
vése, hogy a hatalmi tultengésben levő 
burzsoáziát teljesen elnyomja és megsemmi
sítse embernek ember által való kizsákmá 
nyolását.

Ebben az államban sem osztálykülönb
ségek, sem államhatalom nincsen

Mint látjuk az alkotmány szervezetéből, 
az állami elet minden tevékenységét, a 
munkás- katona és földmi vés tanácsok orszá 
gos gyűlése irányítja, amelynek tagjait a 
megye és városi tanácsok választják. A [ 
leglényegesebb része az alkotmánynak, hogy ■ 
a tanácsköztársaságban a választás és vá j 
laszthatóság joga csak azokat illeti meg. 
akik megélhetésük eszközeit termelő és köz- j 
hasznú munkával szerzik meg. akik nem | 
foglalkoztatnak nyereség céljából bérmunká- i 
sokat s ezenfelül megilleti a katonákat.

A válaszlói és vdlaszthatosági Jog eze- ■ 
két azután mar 18. éviik betöltésétől kezdve ‘ 
megilleti; de megilleti még akkor is, ha I 
munkakeptelenekké, illetve rokkantakká váltak j 
Ezáltal el van érve az a legfőbb cél, hogy . 
a Tanácsköztársaság dolgába, ügyeibe a 
város és falu dolgozó tömegének alkalma | 
nyílik a beleszólásra s mint a legfőbb hala 1 
lom részesei szabályozói lehetnek a szociális 
állami szervezet óra gép pontosságává! mü- . 
ködó szervezete tevékenységének. És mivel i 
a tanácsok egyelőre hat hónapra alakulnak, . 
a rövid ideig tartó megbízatás gyakoribb 
lejárata módot és alkalmat nyújt a munka- ' 
sok összeségének arra, hogy megbízottá inak 
sáfárkodásat kissé alaposabban szemügyre 
vehesse és felülbírálhassa Azt annal is in 
kább tehetik, mert a munkások szervezete a 
tisztségében meg nem felelő vagy hanyag * 
megbízottat megbízatásától megfoszthatja. i

A Tanácsköztársaság végleges alkotmá l 
nyát az országos gyűlés majd később fogja l 
megállapítani, amelyet a Forradalmi Kor , 
mányzó tanácsnak kell összehívni

A falvak es városok ügyeit a helyi 
tanácsok intézik Ezek beosztásának alapjául 
a régi közigazgatási beosztás szolgai. Külön 
a falu, külön a város választ maganak ta- : 
nácsot. Budapesten a tanácsok kerületenként 
alakulnak meg A tanácstagok szamát az 
alkotmány határozza meg s mindenkor a 
lakosság számának megfelelöleg. Mivei pedig 
a tanácsokban nagyobbszamu tag foglal 
helyet s ezeket minden ügyben összehívni 
nehéz dolog volna, az alkotmány gondosko
dik arról, hogy egy kisebb számú tagból 
álló úgynevezett intéző bizottság választassák, 
mely azután közvetlenül intézi az ügyeket.

Már most a falusi tanácsok választási ; 
megbízottai és a városi tanácsok tagjai i 
járási tanácstagokat választanak, amely a ! 
járás ügyeinek intézésére ismét intéző bízott- í 
súgót küld ki.

A városi és járási bizottságok ismét j 
megyei tanácsot választanak amelybe a 1 
törvényhatósági városok is tagokat küldenek I

A szervezet tehat egyszerű és könnyen * 
áttekinthető. Az elsőtökön allanak a helyi 1 
tanácsok, a másodikon a járási és a barma- ! 
dik fokon a megyei tanácsok, mindegyik i 
saját külön intéző bizottságával. Az intéző 
bizottság mindegyike annak felel, amely öt 
kiküldötte A falusi tanácsot a járási, a já
rásit a megyei tanács ellenőrzi a városi ; 
tanácsokat pedig a tanácsok országos ■ 
gyűlése.

A választási eljárás titkos és közvetlen t 1 
miáltal minden választó szabadon és lelki- j 
ismerete szerint gyakorolhatja választási j 
jogát. Ki van zarva tehát idegen befolyásnak, , 
vesztegetésnek lehetősége. Es hogy a tiszta 
választás még ezen elül is biztosíttassuk, az 1 
alkotmányba felvétetett az a rendelkezés, 
hogy mindennemű választás felett a tanácsok 
országos gyűlése dönt

Az utolsó intézkedése az alkotmánynak, 
hogy a kormányzó tanácsot megbízza azok 
nak a bizottságoknak megalakitasaval, 
melyek a végleges alkotmány életbeléptéig 
az egyes nemzetek ügyeinek intézésé
ben dönt.

Ez az alkotmány tehát a munkások | 
kezébe teszi le nemcsak a törvényhozást, 
hanem az igazgatást is, amelynek maguk a ; 
munkások az eilöuőrzői.

Az ipari munkások munkabérének ideiglenes 
megállapítása

Forradalmi Kormányzótanács LXIV. sz rendelete.

A munkabérek végleges rendezése a 
megalakítandó legtöbb Népgazdasági 1anács 
feladata Addig is, amig ez a végleges ren
dezés megtörténik, a munkabérek ideiglenes 

1 rendezésere vonatkozólag a következőket 
rendeljük el:

1 Az ipari munkások egyes kategóriái 
részére az órabéreket a következő határok 
között kell megállapítani :

Tanult szakmunkasok és 10 évnél hosz- 
szabb gyakorlattal biró betanult munkások 
részére 4 és 850 korona között

10 évnél rövidebb gyakorlattal biró, be
tanult munkások és 10 évnél hosszabb gya
korlattal biró segédmunkások (napszámosok) 
részére 3 és 6’50 korona között.

10 évnél rövidebb gyakorlattal biró 
segédmunkások (napszámosok) részére 2 50 
és 5 50 korona között

Ifjúmunkások részére 150 és 250 ko
rona között

Ezen határok között a fizetés inegálla- 
pitását az üzem termelési biztosa az ellen
őrző munkást ináccsal egyetertöleg az üzemi 
bizalmiak bevonásává! végzi. Ha a munkás
ság ezzel a inegállapitassal megelégedve 
nincs, döntés céljából az illetékes szakszer
vezethez fordul.

2. A rendes munkaidő napi 8, illetőleg 
heti 48 óra. Ennél hosszabb munkaidőt csak 
rendkívüli esetekben szabad teljesíteni Ilyen 
esetekben az első 2 órára 50° 0. a további 
orakra 100’ 0 pótlék fizetendő. A szabadban 
dolgozó munkások az időjárás folytán veszí
tett munkaidejükre is fizetendők

3. Felváltásnál éjjeli munka esetére 
2O°/o pótlék fizetendő.

4. Szerelési munkáknál környéken telje
sített munkáért 70°/o pótlék fizetendő.

5. A fenti rendelkezések nem terjednek 
ki a banyákban alkalmazott összes munká
sokra, reájuk nézve a márczius 30-iki meg 
áll apadások érvényesek.

6. Segélyt (gyorssegély ruhasegély) 
ezentúl fizetni nem szabad.

7. Természetbeni javadalmazások érteke 
a inegál lapított keresetből levonandó.

8. Ezen rendelet f. évi április hó 14-től 
kezdődöleg lép életbe.

9 Tisztviselők és kereskedelmi alkalma
zottak fizetéséről külön rendelet fog intézkedni

Budapest, 1919 április 17
A Forradalmi Kormányzótanács.

jegyzet: Ez a rendelet a Tanácsköztársaság 
1919 április 19.-ki 22 számában jelent meg

A kulturális célokat szolgáló épületek ős 
helyiséqek kezelésbevdtele

A Közoktatásügyi Népbiztosáig G K N. sz. rendelete

A közoktntásügyi népbiztosság az ösz- 
szes oktatási és kulturális célokat szolgáló 
épületeket, helyiségeket (iskolák, főiskolák, 
tanintézetek, múzeumok, laboratóriumok stb ) 
továbbá a múltban diákszállók, internátusok, 
diákmenzak céljaira berendezett vagy az 
utóbbi időben ilyen célra lefoglalt épületeket, 
helyiségeket — további intézkedésig — saját 
kezelésébe veszi.

Ez a rendelet kiterjed olyan penziókra 
is, melyekben eddig túlnyomóan vagy kizá
rólag diakok (diáklo inyok) laktak.

Mindaddig, amig a fentjelzett épületek 
(helyiségek) kezelése vagy esetleg más cé
lokra való igénybe vetele felől a népbizlosság 
az illetékes hatóságokkal más megállapodásra 
nem jut — ezen épületekben (helyiségekben) 
való bárminemű — akar magánosok, akar 
hatóságok részéről való — rekviralás és be
avatkozás tilos

A rendelet ellen vétők felett a forradalmi 
törvényszék ítélkezik

Budapest, 1917. április hó 7

Közoktatásügyi Népbizlosság.
Jegyiét: Ez a rendelet a Tanácsköztársaság 

1919 április 9-iki 13. számában jelent meg.

Nyári időszámítás.
Forradalmi Kormány zótanács XLIV. sz rendelete

A Forradalmi Kormányzótanács a követ 
kezüket rendeli :

A Magyarország területén jelenleg hasz 
nálatos egységes .középeurópai“ időszámítás 
1919 évi április hó 15 napjától kezdve 
1919 évi szept hó 15-ik napjáig, akként 
módosul, hogy az uj időszámítás a jelenleg 
általánosan hasznait egységes .középeurópai “ 
időszámításhoz képest 1 órával (60 perccel) 
előbbre lesz.

Az uj időszámítás az 1919 évi áprili 
hó 15-ik napjának a jelenlegi időszámításban 
kifejezett délelőtti (reggeli) 2 órájától veszi 
kezdetéi, a mely ehhez képest már 3 óra 
ként jelölendő meg, és az 1919 évi szept. 
hó 15 ik napjanak az uj időszámításban ki 
fejezett délelőtti (reggeli) 3 órajával ér véget

Eszerint az 1919. évi szept hó 15. ik 
napjan a délelőtti (reggeli) 2 óra megjelölés**  
kétszer fordul elő, miért is az elsőt, amely 
az uj időszámítás 2 órajának fog megfelelni 
2 A-val, a másodikat pedig, amely a jelen
leg érvényes időszámítás 2 órájának lóg 
megfelelni, 2 B-Vel kell megjelölni

Budapest, 1919 ápr. 7.-én
A Forradalmi Kormányzótanács

Jegyzet Ez a rendelet a Tanácsköztársaság 
1919. április 19,-iki 13. számában jelent meg

Álhirek terjesztése.
A Forradalmi Kormányzótanács V sz. rendelete.

Aki oly híreket terjeszt, amelyek a köz 
nyugalom megzavarásara alkalmasak, fórra 
dalmi törvényszék ele állítható és súlyos 
büntetéssel sújtható

Ha az ilyen hírek terjesztése a közbiz
tonság megzavarásával járó mozgalmakat 
vagy más igen súlyos következményeket 
idéz elő, — a forradalmi törvényszék halál
büntetést is kiszabhat.

Nincs heiye büntetés kiszabásának, ha a 
való lények tárgyilagos ismertetése a köz 
nyugalom megzavarására irányuló célzat 
nélkül történik.

Budapest, 1919. március 25 -én.
A Forr odaírni Kormányzótanács.

Néhány szó a fenti rendeletekhez

A közölt rendeielekböl az első kettő a 
szocialisztikus állam alapköveiből való.

A szocializmusnak egyik sarkalatos meg 
állapítása az, hogy a munkás a bur- 
zsoa államban nem kapta meg munka 
janak teljes gyümölcsét, hanem annak 
csak egy részét, mig a többi a kapita ida, 
földbirtokos, g varos, kereskedő zsebébe csu- 

j szolt A munka eredményének emez utóbbi 
I részét Marx értéktöbbletnek nevezte. A szó 
í cializmus elvei szerint az értéktöbblet egyik 
; része a munkást illeti, a másik része az 

államé. Tehát a munkást illeti az eddig ka 
i pott bérén felül az értéktöbbletnek egyik 

része is. Ezt az elvet akarja az első rende 
let az ipari munkásokra nézve valóra váltani. 

> amikor olyan béreket állapit meg, amelyek a 
j munkás kizsákmányolását lehetetlenné teszik.

A szociajúnius azonban nemcsak a je
lenre gondol, nemcsak azt akarja elérni, 
hogy a proletáriatus a jelenben anyagilag 
jobban eliattassék, hanem a jövőre is gondol 
amelynek a mostani gyermek lesz a 
harcosa. Miután a jelenben a tanultság biz 
tosit a munkásnak jobblétet, hatalmat, embe
rien életet, uzérl a tanulást akarják a jövő 
reménységé számara minél okozottabb mér
tékben lehetővé tenni. S miután a szo
cializmus elvei egységes, zárt rendszert alkot
nak, nyilvánvaló, hogy ebbe a gondolatkörbe 
nevelő iskolarendszer is egységes tartozik 
lenni Ezt az egységes iskolarendszeri, ezt 
az egységes művelődést akarja megteremteni 
a közoktatásügyi Népbiztosságnak az a ren
delete, amely a kulturális célokat szolgáló 
épületeket és helyiségeket állami kezelésbe 
veszi. Ezt a rendeletet bizonyara szívesen 
üdvözlik ez intézmények eddigi munkásai is, 
akiknek a lelkét a múltban nagyon sokszor 
lenyűgözte egy kisebb érdekkör, egy szepa- 
ratiszlikus gondolatvilág.
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A harmadik rendeletnek kizárólagosan 
jdasáj-'i oka van. E rendelet réven 

Saraiként egy órai világítást takarítunk meg, 
Jel? körülmény a mai szén és petróleum 

"„égés világban igen nagy nyereségnek tekin

A negyedik rendelet célja a köznyu- 
fenn tartása. A pánik olyan, mint a 

vizbe dobott kő, mely folyton nagyobb hűl 
lámokat ver fel s csak a part mellett enyé 
szik el. Tapasztalás mutatta, hogy egy-egy 
ostoba rossz tréfa, egy elejtett szó is komoly 
következményekkel járhat. Hadműveletek 
folynak, komoly időket élünk melyek célja a 
nagy átalakulás megteremtése Ez csak úgy 
lehetséges, ha mindenki nyugodtan s higgad 
tan viselkedik nem terjeszt rémhíreket s 
maga sem ül fel semmi kosza hírnek. A direk
tórium és a katonai parancsnokság úgy is 
minden fontos és közérdekű dolgot nyilvá
nosságra hoz, tehát súlyos bűnt követ cl s 
méltó a büntetésre, aki a Iftmeglelkek nyu
galmát felzavaró rémhíreket terjeszt Csend 
és rend kint és bent. Ez a kötelessége ma
mindenkinek

I

h uj Kommunista lnlemationa e.
Föl-föl ti rabjai a földnek. 
Föl föl le élles proletár !
4 győzelem napjai jönnek, 
Rabságodnak vége már.
zl múltat végkép eltörölni 
Rabszolga liad indulj velünk, 
.4 föld fog sarkából kidőlni, 
Semmik vagyunk s minden leszünk / ■

Ez a harc lesz a végső. 
Csak összefogni hát. 
S nemzetközivé válik 
Holnapra a világ.

Védelmező nincsen feleltünk, 
Nem véd sem isten, sem király, 
A közlő alkotói lettünk,
Vesszen el, ki ellenáll! 
Pusztuljon ez a rablóbanda, 
4 rabszolgaságból elég nekünk, 
Szítsuk a tüzet, rajta-rajta ! 
4 vas meleg, hát ráveriink /

Ez a harc lesz a végső. 
Csak összefogni hal. 
S nemzetközivé válik 
Holnapra a világ.

H 1 B E K
— Hősök temetése. Az Ipolyságon 

vívott harcokban elesett hősök közül e hó 
2-án családjuk hazahozatta a következőket : 
Petróczy Lajost, Petróczy János nyug hon 
védlörzsőrinester 23 eves fial, F rajba. Pa*  
valkóczi születésű 26 éves katonát, aki alig 
három hete nősült Homokon, 
Gyulát, Sellinger Ferenc lévai 
éves fiát, akiknek ravatalát 
nagytermében állították fel. a Levan elesett 
Gazdik Mátyás ravatalával .......  kr*UQ
egész nap nagy közönség járt

Sellinger 
ácsmester IS 
a városháza

együtt, hová 
Kedden dél- ' ft'-'.lí. IlM^J .. ... j-

után a Főtérről temették mind a négyet Ide 
hozták gyászkocsin Krekovics József <4 éves 
munkásnak holttestet is, kit az elvonuló 
csehek közül egy lelőtt. Óriási közönség, 
fehérruhás leányok, vörös diszszaziid állták 
körül a ravatalokat, melyeket teljesen elbo
rítottak a koszorúk. Az egyházi szertartás' 
nagy segédlettel Szakács Viktor plébános 
végezte. Ezután Kecskés Fal a felvidéki 
vörös gyalogezred politikai megbízottja bú
csúztatta szép beszédben bajtarsaiiól Majd 
az iparosok énekkara meghat • éneke után 
cigányzene gyásziudulója mellett megindult a 
menet. Három halottat a rendelkezésre álló 
három gyaszkücsiu, kettőt pedig szerető ro

konok, hajtársnk vittek Hidakon a hősök 
temetőjébe, hol az egyházi szertartás után 
rallusz Ede budapesti elvtárs mondott a 
nyitott sírok felett meghaló gy.isz.be: zédet. I< 
napon hnzahozattíik Barbara János 23 éves, 1 
Kacsa Gyula 17 eves és Hób Béla 18 éves I 
katonákat. Az előbbi kettőnek ravatalát a I 
városháza nagytermében állították fel. /M;* 
Béla holttestét édesanyja Köb Józsefné haza
vitellé a szülői házba. Atyja Kób József 
orosz fogságban van. Ugyancsak a nagyterembe 
hozták llilai Béla, szomolnoki születésű 20 
éves IG magyar gyalogezredben katona 
holttestét, ki Peszér környékén e hó 3 án 
vívott harcokban elesett Mind a négyet a 
főtérről temették Itt Szakács Viktor plébános 
fz egyházi aktus után magas szarnyalasu 
beszedet mondott A temetőben a bajtársak 
nevel n Faltusz Ede elvtars Búcsúztatta szép 
beszédben A kivonult bajtársak sortüze és j 
a dalárda éneke után a hősök temetőjében 
elhnntoltak -- Pénteken, junius 6-án a vá
roshaza előcsarnokából temették líránk 
Kazmér oki tanítót IV vadászzászlóalj beli 
katonai, Hribik Ferenc lévai építőmester fiát, 
kit Ipolyságnál talált, a golyó s a ki az 
Ipoly vizebe esett, mikor kifogták, meg akkor 
is kezében szőri tolta fegyverét. Alig 21 eves 
volt Ugyaninnen temették a 21 éves Vilezsal 
Ariért, kit Garamszentbenedeknél a grá
nát tatait s egyik lábát és kezét letépte. 
Csupa koszorús virág borította koporsójukat, 
amelyeket a gyászoló családon kívül a baj 
társak a nagy közönség kisért a hősök te 
inetöjébe hepniczki Antal hodrusbányai , 
születésű, lévai cipész, vöröskatona szintén 
az ipolysági csatában esett el s ott is te
mették el. Szülei ekszhuinaitatták s haza
szállították Hodrusbanyára. hol a drága szil 
lői föld fogadta kebelébe hős fiának hült 
tetemeit

Léva város vasárnapi elfoglalása 
alkalmával csaknem minden oldalon egyszerre 
nyomult elő a katonaság. A behatolók között 
először pillantottunk meg egy kisebb csopor
tot, amelynek tagjai voilak : Péter Árpád, 
Kétes István, Halász András és Panka József, 
akik egyenesen a varosházára siettek s azt 
birtokba vették. Itt Péter kitűzte a vörös lo
bogót a varoshaza erkélyére s harsány hangon 
jelentette a diadalt Akkor mar jöttek a ka
tonák s a kocsik A kocsik közölt elsőnek 
érkezett Kádár, a gazdaszati hivatal vezetője, 
iitana Osztrider Dezső a másodikon. De ek 
kor már tele volt a varos a hali partról 
lefele s a Ladányi-utca felöl előrenyomuló 
katonákkal Nemsokára ezután a varos utcain 
ismét nyüzsgötl az élet A lakosság sietett a 
katonaság üdvözlésére lokody István kérte 
a lakosságot, hogy élelmiszereket küldjenek a 
katonaság részére. Azonban Faltusz Ede 
budapesti elvtárs jelentette, hogy a katonaság 
élelmezés tekintetében hiányt nem szenved, 
hanem a feleslege élelmiszereket küldjék 
Búd ipestre az ott • ftkölködő s éhező pro 
leiároknak A közönség vetélkedve csakha
mar tekintélyes mennyiségben hordott össze 
kenyeret s más élelmiszert

_  Pedagógusok szakszervezete.
E hó 4 én Köveskuti .fenő elnöklete alatt 
megalakult a Lévai Pedagógusok Szakszer
vezete Bizalmi férfiakká választattak: ho 
veskuti Jenő, Gombos Antal es lleckmann 
István; a szakszervezet titkára: Sojtöri Ka 
roly. A szakszervezet határozata, hogy 
minél nagyobb számban mennek Budapestre 
az uj szellem tanulmányozása. direktívák be 
szerzése végett A gyűlésen megjeleni BonyMdy 
Ferenc elvtars is, aki röviden a következő
ket mondotta A magyar es orosztanács 
kormány üdvözletét hoztam a pedagógusok
nak. A tanúi skormuny magukat tartja a 
legértékesebb munkásoknak, azért fizetés 
lekmleteben a népbiztosokkal helyeztettek 
flgv sorba. Eddig nem védte senkisem a 
tanítok ügyét, rosszabb volt a helyzetük, 
mint a fizikai munkásoké, mert nem sztráj
kolhatlak. Olyan szégyenletes fizetést kapott 
a tanító, hogy csak mellékkereset segítségével 
tudta családját fenntartani, s így nem élhe
tett teljesen a hivatásának. I eremlsük meg 
a dolgozók világai A proletár gyermekekből 
kulim -érzékű embereket neveljenek, akik 
embertársaikat szeretik és azokkal karöltve 
haladnak. Az összes iskolák állami tulajdon

ba mimnek át, s így az összes iskolák ta
nítói megszabadulnak mindenféle terrortól. A 
lanachkorinány feloszlatta a különböző ren 
dekel, dr a helybeli főgimnáziumi tanárokat 
kerem, maradjanak meg — világi minőség
ben, a helyükön. A tanügyi emberek ké
zébe tesszük le a vármegyei, járási és köz
ségi közoktatási tanácsok vezetését; e taná
csoknak önök lesznek a referensei. Teljesen 
szabad kezet engedünk a szociális nevelés 
terén való alkotásoknak; s e tekintetben el
ért eredmények, sikerek az önök érdemei 
lesznek

— A tanáoRok országos ^yülóie. 
A forradalmi kormányzótanács elrendelte a 
kommunista állam parlamentjének, a taná
csok országos gyűlésének összehívását A 
munkás,- katona es földmivestanácsok or 
szágoé gyűlését folyó hó 14 én és az utána 
következő napokon tartják meg A tanácsok 
ezen országos gyűlésen minden megyei és 
városi tanács képviselteti magát, még pedig 
olyképpen, hogy minden 50-000 lakos után 
egy tanácstagot küldenek az országos gyűlésre.

— Mozgalmas el t van most Léván, 
mely szinte táborhoz hasonlít Fenn a város
házán a volt polgármesteri hivatalban a 
direktórium működik s szinte éjjel-nappal 
permanenciáhan van. A rendőrkapitányságon 
pedig a katonai parancsnokság kapott szál
lást. Mindkét helyen nagy a sürgés-forgás 
Elvtarsak, küldöncök, futárok, jönnek-mennek 
s mindenkinek dolgát akadaly nélkül, azonnal 
elintézik A hivatalokról eltűnt a tót-cseh 
felírás, bent pedig a rendes hivatali munka 
vette kezdetét Egyedül a járásbíróság füg
gesztette fel működését A kávéházak, melyek 
az első napokban késő éjjelig nyitva voltak, 
csak reggel 7—‘J óra között vannak nyitva. 
Az üzletek szocializálása megkezdődött, a 
leltározás folyik s ezen idő alatt minden 
árusítás szünetel A lévai iparos olvasókörben 
dr Simányi ezredorvos elvtars a III vadász 
gyalogezred részére segélyhelyet rendezett 
be Az utcákon pedig állandóan nagy a 
közönség ; várják az újabb és újabb híreket. 
Hol állunk ? Meddig jutottunk előre ? Ez a 
kérdés általában. Egy egy győzelmes előnyo
mulás örömteljes hangulatot kelt.

— Qyászhlr. A halai rideg keze ke 
gyetlen csapással sújtotta Héckmann Istvánt, 
a lévai rom. kath. hitközség karnagyát, 
akinek kedves, jólelkü neje, szül Konczos 
Irén, a forrón szeretett hitves, drága jó 
anya, életének 28.. boldog házasságának 7. 
evében, e hó 5 én, délután fel 4 órakor, 
hosszú szenvedés után meghalt. A nagy 
fajdalomtól megtört férjén és kel kis árváján 
kivül szülei, testvérei, apósa, anyósa és 
kiterjedt rokonsága gyászolja a fiatal asszony 
elhunytét, akinek földi maradványait e hó 
7 én délután 5 orakor a Sebestyén utcai 
gyás/.hazban történi beszentelés után a varos 
közönségének nagy részvéte mellett helyezték 
örök nyugalomra A pótolhatatlan veszteséget 
ért családnak nyújtson némi vigaszt az a 
tudat, hogy fajdalmában jó barátai és isme 
rősei is igen széles körben őszintén osztoz
nak. — Áldás és béke lengjen porai felett I

— Intéző bizottságok A direktórium 
megbízásából a helyi tanácsok intéző bízott 
sagat Kiss Géza elvtárs a következő helye
ken szervezte meg : Vámosladány: Berecz 
András, Bukovics Rudolf, Tóth Sándor 
Garamkelecsény : Melicher Pál, Bóna János, 
Holka János. Nagykoszmály : Trnkusz György, 
Grátisz Peter, Tariska János Óbars : Poprác 
Sándor, Poprác Fülöp és ifj. Bátovszki 
István Üararntolniács Holecska Mihály, 
Német Karoly, Pusztai István. Garantszöllös 
Dukál Ferenc, Gyurovics Ágoston, Izsóid 
Fülöp. Csejkő : Kabinéi István, ifj. Holecska 
József, Svaral Mihály. Garamsolymos: Burda 
József, Kollárik Pál, Jakubik Mihály Garam 
Újfalu Szvetyik Pál, Pasztir Ferenc, Varga 
Lukács. Garainapáti : Harmadi András, Hu 
szar János, Varga Gáspár Gararnkeszi : 
ifj. Slevko András, id. Stevko András, Kórsak 
Marton Janov. Berekül ja : Sebő József, 
Kúposa István, Frtusz József. Úgyszintén 
megszervezték az intéző-bizottságokat mig a 
következő községekben : Mohi: Bokros Dá
vid, Bokros János és Hajpál János, Kis 
kostniály . Ku'csár Mátyás. Novai Karoly, 

gy.isz.be
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Csehi Zólyomi Mátvás, Kiabálna: Molnár 
András, Mészáros Lajos, Kis Lajos, Felső- 
seecse : Vida András, Mészáros József, Mé
száros Gyula Djbars: ifj. Kulcsár Lajos, 
ifj. Sal.'ai Lajos, Hruska Gyula, Marosfalva-. 
Baranyai György, Kulcsár Sándor, Kulcsár 
Gyula, Nayyká'na-. Bányai József, Kulcsár 
Gyula, Pécsi Lajos, Alsóstecse’, Hajzer La
jos, Udvari Béla. Buba Gyula

— A Lévai Tiszvb előr Egosü- 
lete Holló Sándor elnöksége mellett e hó 
1-én, ma egy hete, délelőtt 11 óra után, a 
Takarékpénztár igazgatósagi termében tar 
tóttá meg évi rendes közgyűlését, amely az 
elnöki jelentés tudomásul vétele után elha
tározta, hogy az egyesület — tekintettel a 
mostani helyzetre, — bizonytalan ideig nem 
gyakorolja alapszabalyszerüleg körvonalozott 
működését. Az ügyek vezetésére a három
tagú számvizsgáló bizottság mellé még Holló 
Sándor, Nagy Vilmos és Farkas Dénes ta 
gokat választotta meg egy hatos bizottságba 
és ezen bizottságnak erkölcsi kötelességévé 
tette az egyesület vagyonának megőrzését 
és gyarapítását és a tagsági dijaknak besze
dését. A bizottság a szükséghez képest vagy 
tiz tagnak a kívánságára köteles a választ
mányi, illetőleg a közgyűlést összehívni. Az 
egyesületnek, amely 314 tagból áll 12000 ko
rona vagyona van; erre nézve a közgyűlés 
úgy határozott, hogy a vagyon jövedelmé
ből a bizottság belátása szerint az egyesü 
letnek olyan tagjai kapjanak rendkívüli se 
gélyt, akik erre tényleg rá vannak szorulva.

— Az iskoiák kommunizálára A 
nem állami iskolák és tanintézeteknek a 
Magyar Tanácsköztársaság tulajdonába való 
átvétele már befejeződött. Az irgalmas nővé
rek intézete, a kegyesrendiek vezetése*  alatt 
álló városi főgimnázium, az összes elemi 
iskolák, Ipolgári, kereskedelmi és a tanoncis 
kólák, a Stefania-árvaház és a Tanítók Ha
za vétettek at A kegy, srendiek négy tagja 
és pedig. Medveczky János, Söjtöri Karoly, 
Surányi Gyula és Szűcs Ferenc, — az 
átvétel alkalmával egyházi jellegükről le
mondva, magukat világi egyéneknek nyil
vánítottak ki s ez alapon nevezetteket 
a direktórium nevében eljáró Markuli 
L’jos elvtárs a Tanácsköztársaság szol 
gálatában állóknak jelentette ki — Keinél- 
jük, hogy a közművelődésnek és népneveles- 
nek oly sok éven át hasznos szolgálatot 
végző piarista rend és az irgalmas nővérek 
megértik az uj kor szózatát és az örökszép 
s emberszeretet jegyében folytatni lógjak a 
nevelés munkáját az emberiség javára.

— Haláleset. A legmélyebb részvét
tel értesültünk, hogy özvegy Ben koriak Sán- 
dorne, született Bombay Gizella, néhai Ben 
bovich Sándor barsendrédi földbirtokos neje, 
f. hó 2-án, reggel 9 orakor, életenek 73 
évében jobblétre szenderült A messze vidé
ken általánosan tisztelt, jólelkü asszonynak 
földi maradványait l. ho 3-án, délután 5 
órakor nagy részvét mellett a barsendrédi 
temetőben helyezték örök nyugalomra A 
boldogultban Dombay Vilmos, vármegyénk
nek volt alispánja, nővérét gyászolja. — 
Áldás és béke poraira !

— Aranyozni aró tón, vasárnap az 
esti órákban elterjedt Léva bevételének hire, 
mire az ott levő csehek s a varoska lakosai 
közül is többen elmenekültek Az allam 
ügyészség az április 28. napja óta fogva 
tartott politikai foglyokat, köztük Kohn Manó 
kályhás, Elischer Jenő kereskedősegéd, Né
meth István és Lajos kereskedőtanoncok 
Singer Izidor üzletében, Bella Antalné mo
sóintézet tulajdonosa, valamennyien lévai 
lakosok, továbbá Thuránszky garamkov.iesii 
körjegyzőt, Jancsi Gyula főiskolai hallgatót 
Fenyvesi garamszentbenedeki vasúti állomási 
főnököt, Bátya Mária kistapolcsányi munkás
nőt s ennek zsitvauj'aiusi társnőjét szaba 
dón bocsátoita. A lévaiak még kedden haza 
jöttek Lévára. Bajuk nem történt, csak arra 
panaszkodtak, hogy 33 napos vizsgalati fog
ságuk alatt ki sem ha igattak őket. A cse
hek által ugyanazon időtajban elhurcolt és 
általuk hamis bélyegjegyek forgalomba ho 
zásával vádolt Várady Ferenc aliamvasuli 
főellenőrt, Czimermann József, zírrai János 
és Gápel Sándor vasuli alkalmazottakul két 
hét előtt Pozsonyba vitték, a honnan szinten 

kedvező hirek érkeznek s Így reményünk 
van. hogy ezeket is nemsokára viszontlát- 
hatjuk

— Gyászhlr. A kérlelhetetlen halál a 
legszebb reményekre jogosított ifjút ragadott 
ki forrón szeretett övei köréből Kolpaszky 
Jenő, joghallgató, boldogult dr. Kolpaszky 
Dániel lévai járási orvosnak fia, akinek köl
tői tehetségre valló szép és hangulatos 
verseiből többet közöltünk lapunkban, e 
hó 1-én, reggel 7 órakor, életének 21. évében 
hosszas szenvedés után csendesen elhunyt. 
Halálát édesanyja, öccse és széleskörű ro- 
ronság a legmélyebben fájlalják, akiknek 
gyászában mi is őszintén osztozunk. Az 
általánosan kedvelt ifjúnak hűit tetemeit, .e 
hó 3-án, délután 4 orakor nagy részvét 
mellett az ág. hitv. ev. temetőben levő csa 
ládi sírhelyen tették örök nyugalomra.

A had rubeletek részünkről ked
vezően folynak A vöröshadsereg a vasút 
mentén Újbányáig hatolt előre Rácz János 
mérnök elvtars helyreállította 150 munkással 
a Garamkováesi környékén felrobbantott sí
neket s a hidat megtisztította az oda tolatott 
s fel taszított kavicsos kocsiktól Épen mun 
kajukat fejezték be, mikor Részér felől feltűnt 
a csehek páncélos vonata, azonban bajt nem 
okozhatott, mert ép akkor fordult be a hídon 
a mi páncélos vonatunk. A vörös katonák 
azután Garamszentbenedek környékét is meg
tisztították. A mienk Korpona Selmecbánya, 
Bakabánya, hol ellenséges lakosaggal is 
meg kellett küzdeni. Érsekújvár, Verebély, 
Aranyosmarót. Tegnap ide kisebb cseh osztag 
behatolt, de a magyarok már vártak. — La
punk zártakor kaptuk a hivatalos értesítést, 
hogy vitéz katonáink tegnap elfoglalták Kassát

— A tanév befejezése A közokt- 
népbiztosság 100 200 1919. sz. rendeletével 
minden külön értesítés helyett elrendeli, hogy 
valamennyi elemi és középfokú polgári, ke 
reskedelmi, ipari fiú- és leányiskolái intézet 
ben a tanítás folyó hő 7 én befejeződjék 
— Az iskolai és végbizonyítványok eset
leg a régi bizonyítvány űrlapok felhaszná
lásával legkésőbben foiyo ho 12 én kiadan 
dók. A fentnevezett intézetek összes alkal
mazottai további intézkedésig állomáshelyükről 
el nem távozhatnak és kötelesek lieten- 
kinl kétszer az iskola vezetője által m g- 
allapitando időben az iskolában az utasítások 
átvétele végett megjelenni (Népszava : VI —5.)

— A ..Lévai Sportág v let*  mint a 
hogy a többi testedző egyesület nem lesz 
kommunizálva A Testnevelési Ügyek Direk
tóriumának Vili, sz rendelete értelmében az 
összes sportegyesületek leltara, tagsági ki
mutatása, pénztári állománya, működése 
haladéktalanul bejelentendő, a T. Ü D -nak 
Eszterházy-utca 40 sz Reméljük, hogy az 
uj aera alatt nem lesz a testnevelés és a 
sport fejlesztése oly mostoha gyermek, mint 
eddig volt. Egyletünket mindenki sajnálta, 
de nem törődött, vele senki. A pályák egy 
ideig rendben voltak s most ismét használ- 
hatlanok. Kérjük a vezetőség sürgős intéz
kedését s a közgyűlés haladéktalan össze
hívását

Felhívás.
Felkérem az adóhivatali, járásbirósági 

és megyei közhivatalnokokat, hogy a Köz
alkalmazottak Orsz. Szövetségébe való 
belépés végett junius hó 8-án azaz vasárnap 
délután 3 órakor a városhaza közgyűlési 
termében megjelenni szíveskedjenek

Az összes többi közalkalmazottakat (vá
rosi. pedagógiai stb.) pedig felkérem, hogy a 
helyi szervezet megalakítása végett ugyan
csak vasárnap délután él 4 órakor a város 
haza közgyűlési termében megjelenni szí
veskedjenek

Dr Karácsonyi Elemér, 
népbiztossági referens, Közalkalmazottak

Orsz. Szövetségének kiküldöttje.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják hálás köszönetünket mindazon 

jo barátaink és ismerőseink, akik kedves 
Kázmér fiunk elhunyta alkalmából részvé
tükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak

Hribik Ferenc és osaládja.

Nyilvános köszönet.
Mindazon kedves elvtársak, n lévai 

énekkar, jóbarútHÍnk, kik munkás test 
véreiért, mindnyájunkért hősi halait halt 
fiunknak Nyiredy Józsefnek elhunyta lelett 
érzett mélységes bánatunkban jóleső szives 
részvétükkel vigasztalni kegyeskedtek, fogad 
ják ezúton hálánkat és köszönetünket

l.éva,  191!). junius G.
Nyiredy Géza és családja

Köszönetnyilvánítás.
Hősi halált halt fiunknak, Petróczy La 

jósnak temetése alkalmából úgy az elvtár- 
saknak, mint a lévai énekkar tagjainak, 
jóbarátainknak és ismerőseinknek a meghal., 
módon tanúsított szives részvétükért hálás 
köszönetünket ‘ejezzük ki.

Léva, 1919 junius G
Petróczy János és csaladja

Közgazdaság.
A földmivelésügyi népbiztos rendelete 

érteimében a 100 holdon felüli gazdasagok 
jégkár biztosításai kötelezők. Kérjük a gaz 
dasagok vezetőit, hogy jégbiztosításukat u 
lévai főszervezetnél (az első magyar bizto 
sitó társaság irodájában) azonnal nyújtsak 
be A dijak előre készpénzben fizetendők

A lévai főszervezőt

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1919. évi jun. hó 1-től évi jun hó 8 -ig.

Születés.
Özv. Keltés Mária, fiú, László — Gyuris 

János Hrabina Julianna, leány, Julianna — Szojka 
Vendel Fazekas Mária, leány, haha született — 
Várady János Radványi Anna, leány, Ilona 
Januska János Bencs Paula, leány Julianna.

Házasság.
Kicsko András. Stefánek Mária, r kath. 

özv. Tauber Ármin Laufer Ilona, izr. ifj. Berak 
István Balázs Anna, r. kath.

Halálozás
Kolpaszky Jenő, 21 éves Tüdógümőkór

Javorka János, 60 eves Tüdőlégdaganat — özv. 
Novotny ístvanné Verebélyi Malvin, 84 éves Véé 
elgyengülés Krekovics József, 73 éves Véletlen 
katona lövéstől koponya agy roncsolás — Róth 
Hugó, 18 éves Véletlen katona lövéstől hashártya 
lob — Blumenfeld Imre, 21 éves Ipolysági harc- 

. téri sérülések hősihaláí — Nyiredy József, 23 
éves Ipolysági harctéri sérülés folytán hősiíialált 
— Gazdik Mátyás, 23 éves lévai h irctéri haslövés 
folytan hősihalált — Seilinger Gyula, 18 éve-, 
Ipolyság melletti mell-lövéstől hősihalál — Frajka 
Pál, 25 éves, Ipolyhidvég melletti szivetáján lóseb 
tői hősihalált — Váray Mária, 13 éves, Genxvé- 
rüség - Petróczy Lajos, 23 éves, Ipolyhidvég 
csatatéren mell-lövéstől hősihaláí —Abrbáni János, 
23 éves, lévai csatatér tüdőlövéstől hősihalál 
Matek János, 23 éves, lévai csatatér agyroncsolásiul 
hősihalál Jár s György. 20 éves, lévai csatatér 
koponya töréstől hősihalai — Bób Béla, 19 éves, 
Ipolyhidvég mellett haslövésiól hősihaláí — Kacsa 
Gyula, 17 eves, Ipolyhidvig mellett fejlövéstöl hősi 

i halál — Barbara János, 24 eves, ipolyhidvég niel
lett haslövéstől liősilialal — Hivlai Béla, 19 éve-, 
lévai csatatéren hósil talált halt — Vilezsai Artliur, 
21 éves, lévai csatatéren gránáttól elvérzés hősi 
halál Hribik Kázmér, 21 éves, Ipolyhidvégi 

I csatában fejlövéstői hősihaláí — Tóth Julianna,
70 éves, Érelmeszesedés — Heckmann Istvánne 
Bonczos Irén, 28 éves, Evvérü*-ég  — ifj. Fejes 
István, 24 éves, Tüdógümőkór.

I
I A lévai szocialista pártszervezet

1919. évi junius hó 9-én, 4 órakor
Hétfőn, pünkösd másodnapján 
Léván, Kossuth Lajos-téren 
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tart, melynek tárgya a helyzet ismertetése.
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