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Mindenkihez I
ELVTÁRSAK!
A forradalmi kormányzótanács m. 

hó 20-án kelt 36. sz. rendelete folytán 
kinevezett Barsvármegye kormányzó
tanácsi biztosává.

Elrendelem tehát, hogy a megyé 
hez tartozó városok vagy községek 
területén működő politikai és köz
igazgatási megbízottak, megbízó
levelükkel Léva városházán ná
lam haladéktalanul jelentkezni tar
toznak.

Azon elvtársak, kik ezen felhi 
vásomnak nem tesznek eleget, fórra 
dalmi törvényszék elé kerülnek

Elvtársak!
A forradalmi kormányzótanács, 

nem mint egy hadúrt, vagy mint a 
régi rezsim pribékjét küldött, hogy 
a dolgozó proletáriátus felett hatal
mamat gyakoroljam, hanem mint 
dolgozó proletár, olyan szeretettel 
és örömmel jöttem, hogy, önökkel 
együtt odaadóan, önzetlenül dolgoz
zam szent ügyünkért, a 1 anács- 
köztársaság, az egész proletáriátus 
nagy felszabadításáért.

Ismerve az itteni elvtársak felül
múlhatatlan nagy áldozatkészségét, 
elvárom tehát, hogy ebbeni mun 
kámban a magyar Tanácsköztársa
ság érdekében a legmesszebbmenöen 
fognak támogatni.

Éljen a proletárdiktatúra!
Éljen a magyar tanácsköztársaság!
Éljen a magyar Vörös hadsereg!
Léva, 1919. évi junius hó 10-én.

Gróf Antal,
Barsvármegye korminyróUoácsi bltlosa,

A földbirtok.
A szocialista munkásság harca 

nem bizonyos politikai intézménye
kért való küzdelem, hanem mérkőzés 
a birtokos és birtok tálán osztály 
között. Azt szokták mondani, hogy 
a föld mindnyájunk édesanyja, mely 
egyforma szeretettel jutalmazza meg 
munkálkodó s iparkodó gyermekeit. 
Következésképen minden munkás
kéznek joga van arra, hogy a fold 
áldásában, annak az emberi élet 
fenntartására szolgáló terményeiben 
egyformán, de munkája arányában 
részesüljön, Azonban, hogy van az, 

hogy mégis lehetséges volt, hogy 
ebben a csaknem háromnegyed ré
szében agrikultur államban a föld 
munkások nagytömege már évtize
dek óta alig jutott munkája révén 
maga és családja részére betevő 
falathoz t Mi volt az, bog}’ az 
Amerikába kivándorlókat szállító 
hajók tele voltak magyarországi 
földmunkásokkal ? falán már any- 
nyian voltunk, hogy szűk volt ez 
az. ország mindnyájunk számára ? 
Bizonyára nem. Hanem az, hogy a 
földbirtok legnagyobb része - értve 
azalatt a közép- és nagybirtokokat, 
tulnyomólag a kapitálisra tulajdono
sok kezében voltak, kik a földbirtok 
jövedelméből, a töke végtelen hatal
mára támaszkodva, csak annyit 
juttattak a munkásnak, amennyit 
akartak.

A munkásnak helyzete immár 
annyira tűrhetetlenné váll, hogy 
vagy Amerikába kellett kivándorolni 
vagy más valamiképen segíteni kel
lett magán. A háború előtt több 
Ízben kiújult mezőgazdasági sztráj
kok eredménye a semmivel volt 
egyenlő, A háboiu azután végleg 
élére állította a helyzetet, mert maga 
a háboiu sem volt egyéb, mint a 
nagytőkések manővere, kik ebbe 
akarták belefojtani s eltemetni a 
munkások követeléseit, lizért a há
ború vége nem lehetett illát, mint 
a munkások követeléseinek felszínre 
jutása és teljes, minden vonalon való 
érvényesülése, mert hogy a régi, 
háború előtti állapot térjen vissza, 
arról beszélni sem lehetett.

A termelési rendszer most már 
a háború után teljesen csődöt mon
dott. A békére való átmenet hidját 
csakis a munkáskéz képes megcsi
nálni, mert hiszen a tőkés tulajdo
nosok csak nyertek a háborúban s 
ezeknek most sem érdekük az, hogy 
éhező tömegek térjenek vissza a 
koldus tarisznyához. Ennek a pre- 
destinációszerü hivatásnak tudatúban 
követelte a proletárság maga részére 
az uralmat és a földbirtok felett 
való rendelkezési jogot, nehogy a 
tőketulajdonosok a termelés lefo
lyását gátolják.

Most már mindenki munkája 
után tisztességes megélhetésre tart
hat számot. Tehát a munkás sem 
lóg többé megelégedni az eddigi 
hét szűk esztendővel, hanem ipar
kodni lóg, hogy a termelés lend- 
kiviili (okozásával magának mind
azokat az eszközöket megszerezze, 
amely magának életfenntartására s 
kulturális igényeinek célszerű ki
elégítésére szükséges. Azonban a 
munkáskezet munkájában mindig 
megbénitotta az a tudat, hogy nem 

magának dolgozik, nem részesül a 
föld annyi hozadékában, amennyit 
munkája után megérdemelne, mert 
hiszen a földhöz, melynek rögét 
túrja, semmi joga. Ezért mondotta 
ki a Forradalmi Kormányzótanács 
rendeletében, melyet lapunkban ma 
közlünk, hogy minden közép- és 
nagybirtok összes élő és holt felsze
relésével együtt az állam tulajdonába 
megy át. A kisbirtokot meghagyja 
a kisgazda tulajdonában, mert hisz 
annak és családjának érdeke, hogy 
kis gazdaságának termelését fokozza, 
ha csak nem akar majd a most 
meginduló termelési versenyről le
maradni Az állam által átveendő 
nagy- és középbirtok azonban nem 
kerül felosztásra, hanem azokat szö
vetkezeti alapon fogja kezelni a 
munkába állított mezőgazdasági 
proletárság, hogy annak jövedel
méből mindenki munkája arányában 
részesedjék.

A töldmives szegénység más 
tudattal fogja ezeken a birtokokon 
a munkát végezni; az, hogy magá
nak dolgozik, hogy a haszon arány- 
lagos része az ő osztályrésze lesz, 
csak meg fogja költöztetni munka
kedvét és erejét. A nagy- és közép 
birtok a modern gazdálkodás min
den eszközével felszerelve csakugyan 
hivatva lesz arra, hogy táplálja és 
fenntartsa a rajta élő nemzedéket. 
A kisgazdának pedig Útmutatásul 
fog szolgálni, hogy miként kell jól 
és okszerűen gazdálkodni, ha azt 
akarja, hogy földjéből birtokarány- 
lag ép annyi hasznot lásson, mint a 
nagy- és középbirtokot művelő 
gazdasági szövetkezetek.

A mezőgazdasági termelés a 
háború előtti állapotra nem sülyed- 
het többé, mert a szövetkezet tagjai 
ügyelni lógnak arra, hogy a közös 
munkából mindenki csakugyan ki 
is vegye részét, minthogy mindenki 
a végzett munka arányában részesül 
a jövedelemben s a ki rosszul vagy 
egyáltalában nem végzi dolgát, azt 
kitessékelik a dolgozó szövetkezetből.

Vége lesz a kapitalisták által a 
munkásokra rákényszeritett nyomor
nak, mely nem engedte, hogy a 
munkás szellemi nívója a kultúra 
állal megteremtett értelmiség tokáig 
emelkedjék, mely- elnyomta az. em
bert az emberben.

A gazdasági szükségszerűség 
teremtette ezt a helyzetet, a mun
kások bátor kézzel vették kezükbe 
a gyeplőt. Most már rajtuk áll. 
hogy a történelem is igazolja az ö 
igazán szívós, kitartással hirdetett 
elveik helyességét. ,
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A földbirtok szociálizálása.
A Forradalmi Kormányzótanács XXXVUI. 

sz. rendelete
1. §. . Magyarország földje a dolgozók

társadalmáé Aki nem dolgozik, annak tu
lajdonában föld nem maradhat.

2 §. Minden közép- és nagybirtok min
den tartozékával, — élő és holt felszerelé
sével, — valamint mezőgazdasági, ipari üze 
meivel együtt minden megváltás nélkül a 
proletár állam tulajdonába megy át.

3 § A kis- és törpebirtok a hozzátar
tozó házzal és melléképületekkel együtt to
vábbra is megmarad az eddigi magántulaj
donban. 'Hogy mely birtoktestek minösiten- 
dök kis- vagy középbirtokoknak — azt a he 
lyi viszonyok figyelembevételével mindenkor 
a földmivelésagyi népbiztosság határozza 
meg.

4. §. Sem a köztulajdonba átvett föld
birtokok, — sem azoknak felszerelése egye
sek vagy csoportok között nem oszthatók fel.

5. A köztulajdonba átvett földbirto
kok szövetkezeti kezelésre a földet mivelő 
mezőgazdasági proletárságnak adatnak át. 
Ily terme ő szövetkezetnek tagja lehet min
den 16 éven felüli férfi és~nö, — aki a ter
melésben megfelelő számú munkanappal 
részt vesz. A jövedelemben mindenki vég
zett munka arányában részesedik.

6 § A szövetkezetekről később kiadan
dó rendelet fog intézkedni.

7 A nagy- és kisgazdaságok terme
lésének irányitója a földmivelésügyi népbiz 
tosság, ellenőrzői a helyi tanácsok.

Budapest, 1919 április 3
A Forradalmi Kormányzótanács.

Forradalmi törvényszékek
A Forradalmi kormányzótanács IV. sz rendelete

1. §. Forradalmi törvényszékek állíttatnak 
fel a szükséghez képest.

2. §. A 'orradalmi törvényszék elnökből 
es ezenfelül két tagból áll.

A forradalmi törvényszék elnöké', és 
tagjait, úgyszintén a vádbizlost és a jegyző
könyvvezetőt a Forradalmi Kormányzótanács, 
nevezi ki. Ezok a megbízások nincsenek ké 
pesitéshez kötve.

3. §. Forradalmi törvényszék hatáskörébe 
az oly bűncselekmények miatt tartozik az 
eljárás, — amelyet a Forradalmi Kormányzó 
tanács külön rendelettel oda utal.

4 §. A Forradalmi törvényszék hatás
körébe tartozó ügyekben sem alakszerű nyo
mozó eljárásnak, — sem vádirat benyújtásá
nak nincs helye. Az egész eljárás elejétől 
végig az együltülö forradalmi törvényszék 
előtt — és ha csak lehetséges — félbe 
szakítás nélkül folyik le.

A terheltet azonnal a forradalmi törvény
szék elé kell állítani.

5. §. A vádbiztos kötelessége a tárgya
láshoz szükségés bizonyítékokat előteremteni. 
— főleg a sértettet, a tanukat és szakértő
ket, ha szükséges, közvetlenül megidézni 
vagy elővezetésük iránt is intézkedni

A forradalmi törvényszék bármely órá
ban és a szabad ég alatt megtarthatja 
ülését.

6. §. A terhelt bárkit választhat védő 
jenek. Ha a terhelt e jogával nem él, — 
vagy ha választott védőt a tárgyalásra meg
hívni azonnal lehetetlen, a bíróság bárkit 
hivatalból kirendelhet védőnek

7. §. A forradalmi törvényszék előtt a 
tárgyalás azzal kezdődik, hogy a vádbiztos 
u terhelt ellen fennforgó tényeket előadja.

BARSMEGYEI NÉPSZAVA

A bizonyító eljárás befejeztével a vád
biztos annak eredményét kifejti és indítvá
nyát megteszi. Erre a terheit és védője felel 
és ha a vádbiztos még válaszol, — az utolsó 
felszólalás joga mindig a terheltet és védőjét 
illeti.

8 §■ A tárgyalás befejeztével a forra
dalmi törvényszék zárt tanácskozás után 
határoz. A bűnösség kérdésében a határozás 
titkos szavazással történik

Halálbüntetést csak az elnök és a tagok 
egyhangú határozatával lehet kiszabni.

Az ítéletet rövid indokolással együtt 
azonnal írásba kell foglalni.

9 § A forradalmi törvényszék határo
zata ellen fellebbvitelnek vagy másféle per
orvoslatnak helye nincs.

Az elítélt érdekében bárki által előter
jesztett kegyelmi kérelemnek nincs 'elfüg
gesztő hatása a végrehajtásra.

10. §. A forradalmi törvényszék által 
kiszabott büntetéseket az ítélet kihirdetése 
után azonnal végre kell hajtani.

Budapest 1919. évi márczius hó 25-én. 
A Forradalmi Kormányzótanács.

Aranyérmek és külföldi pénzek 
beszolgáltatása.

A Forradalmi Kormányzótanács XIV. sz. rendelete

1. §. Azok a pénzintézetek, — amelyek 
a Forradalmi Kormányzótanács ellenőrzése 
alatt állanak, — felhatalmaztatnak, hogy 
aranyérmeket és külföldi pénznemeket a 
Deviza-központ utolsó árfolyamán, ilyennek 
hiányában pedig az Osztrák-magyar Bank 
által megállapítandó áron bárkitől átvegyenek 
Az aranyérmek és külföldi pénznemek ko- 
ronaellenértéke az illető pénzintézetnél az 
átadó fél folyószámláján helyezendő el.

2. §. Aki a birtokában levő aranyérme
1 két és külföldi pénznemeket 14 nap alatt 

nem adja át valamely tanácsi ellenőrzés alatt 
álló pénzintézetnek, — a forradalmi törvény
szék elé kerül

Budapest 1919. inárczius 26.
A Forradalmi Kormányzótanács

A kék pénzt e hó végén kivonják a 
tori alomból.

A Forradalmi Kormányzótanács határozata 
Az Osztrák-Magyar Bank fölszámolása

A Forradalmi Kormányzótanács junius
4 iki ülésén elhatározta, hogy mivel az 
Osztrák-Magyar Bank szabadalma 1919 de
cember 31-én lejár, az Osztrák Magyar Bank 
jegyeinek fokozatos bevonását már most 
megkezdi A Tanácsköztársaság ezzel az el
határozással teljesen függetleníti pénzügyi 
politikáját a körülötte levő kapitalista álla
moktól. Az Osztrák-Magyar Bank jegyeinek 
forgalmában az utóbbi időben beállott anarchia 
és a kék és • fehér pénzek ellenforradalmi 
célzattal terjesztett oktalan megkülönbözte
téséből szármázó üzérkedés sürgőssé teszi 
az Osztrák Magyar Bank jegyeinek amúgy 
is szükségessé vált kicserélését,

A Kormányzótanács rendelete értelmé
ben elsősorban az 50, 100, 1000 és 10.000 
koronás bankjegyek kerülnek ki a forgalom
ból. Ezek a bankjegyek 1919. junius 30-án 
túl fizetésül nem használhatók, azonban 1919. 
augusztus 30-ig bármely pénzintézetnél vagy 
a postatakarékpénztár közvetítő helyeinél 
minden levonás nélkül átcserélhetök a for
galomban megmaradó régi és a forgalomba 
kerülő tij pénznemekre. A 10 és 20 kofoqds 
banjegyek 1919. julius 31ig maradnak fór- 

galomban. és beváltásuk, illetőleg átcserélé. 
síik szintén további két hónapig, tehál sz,; 
teniber 30 ig történik

Az Osztrák-Magyar Bank többi jegy 
az 1, S. 25 és 200 koronások december 
30 lg maradnak forgalomban és 1920. 
ruár 28 ig kicserél hetük .
Ez ív v.gével tehát a Magyar TanScaközUraasiíq terű 
latén cykls a Magyar TinicikOztártaUg pénz. I last- 

nak forgalomképasak.

Egyelőre a postatakarékpénztár ,, kom 
nás pénzjegyein kívül a 10 és 20 koronás 
pénzjegyek előkészítése van forgalomban. 
Ezek a pénzjegyek már néhány héten belül 
lorgaloinba kerülitek. Az uj egységes pénz 
rendszer az aprópénzhiányt is meg fogja 
szüntetni. Az Osztrák-Magyar Bank szerepe 
a Magyar Tanácsköztársaság-területen telj, 
sen megszűnik. Maga az Osztrák Magyar 
Bank ez év végével fölszámol

A munkakényszer és a munkához való jog. 
A Forradalmi Kormány zótanács XI sz rendelete

Minthogy a proletárállam megkezdi a 
magántulajdon megszüntetését azzal, hogy a 
kisipar kereteit meghaladó üzemeket és la
kóházakat köztulajdonba veszi, a prolelái- 
állambau csuk annak vau joga élni, aki dől 
gozik, vagy testi vagy szellemi munkát végez 
a társadalom fentartására

A Tanácsköztársaság elrendeli tehát az 
általános munkakényszert, ezzel szemben 
megállapítja a munkára való jogot. Az állam 
köteles eltartani mindazokat, akik munka
képtelenek, valamint azokat, kik dolgozni 
akarnak, ha az állam nem tud nékik munkát 
juttatni

Budapest, 1919. ntárcz. 16.-án.
A Forradalmi Kormányzótanács.

hí ipari- bánya- és közlekedési üzemek 
köztulajdonba vétele.

A Forradalmi Kormányzótanács IX. sz. rendelete.

1. §. A Tanácsköztársaság feladatának 
tekinti, hogy a termelőeszközöket a dolgo
zók társadalmának tulajdonába vegye át, - 
a termelést szervezze és fokozza.

Ezért a tanácsköztársaság a kisipar ke
reteit meghaladó ipari bánya és közlekedési 
üzemeket köztulajdonba veszi, •— azokat 
egy csapásra az egész proletáriátus vezetése 
és az illető üzem munkásságának ellenőrzése 
ala helyezi.

Ezért mindazok az ipari, — bánya-*s  
közlekedési üzemek, — amelyek munka lét
száma 1919. március hó 22-én a húszat 
meghaladta, — társadalmi vezetés és mim- 
kaellenörzés alá kerülnek

2 § A köztulajdonba átvett üzemeket 
a Tanácsköztársaság szociális termelési nép
biztossága által kinevezett termelési biztosok 
vezetik. A termelési népbiztosság több üze 
met is rendelhet egy termelési biztos ala. A 
termelési biztos a proletárság összességének 
képviselője abban az üzemben, — amelynek 
élére állították

3. §. A megjelölt üzemekben a mun
kások ellenőrző munkástanácsot választanak. 
Ha a munkások száma a százat meg nem 
haladja, — az ellenőrző munkástanács ha 
rom, - ha a százat meghaladja öt, — ha 
az ötszázat meghaladja, legfeljebb hét tag
ból áll.

Választó és választható az üzemben 
dolgozó minden 18 évnél idősebb ngunka*  
és munkásnő; ahol a munkásságnak lega
lább egynegyede kívánja, — a vátaftt^3
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titkos szavazással történik A tisztviselő is 
munkás-

4 £ Az ellenőrző munkástanács fela
data a proletár munkafegyelem megteremtése, 

a dogozó nép tulajdonának védelme és a 
|ermelo munka ellenőrzése.

5. § A Tanácsköztársaság gondoskodik 
idönkml kiküldött ellenőrei utján minden 
társadalmi vezetés alá helyezett üzem mii 
szaki és gazdasági legfőbb ellenőrzéséről

ti §- Ha az ellenőrző munkástanács és 
s termelési biztos között valamely kérdésben 
nézeteltérés merült fel, — akkor a munkás
tanácsnak nincs joga önhatalmúlag eljárni,— 
hanem panasszal fordulhat a szociális ter
melési népbiztossághoz, — amely a panaszt 
sürgősen megvizsgálja és haladéktalanul dönt. 
Döntése kötelező, Amig nem dönt. — addig 
a termelési biztos rendeletét követni kell.

7 §. Ez a rendelet kihirdetésének nap
ján lép életbe.

Budapest, 1919. március 2lí
A Forradalmi Kormányzótanács.

K gyógyszertárak éi üzemek köztulajdonba 
vétele.

A Forradalmi Kormányzótanács XLVI1. sz. rend.
1. §. Minden gyógyszerészeti üzem (gyár, 

iparvállalat) amely gyógyszerek előállításával, 
feldolgozásával foglalkozik, — minden gyógy- 
szerarukereskedés, minden gyógyszertál. to
vábbá a kötőszerek, orvosi műszerek, beteg
ápolási cikkek gyártásával és elárusitásával 
foglalkozó vállalatok köztulajdonnak nyilvá 
nittatnak.

2 §. Az 1. § bán említett vállalatok
üzemüket további intézkedésig az eddigi 
keretekben fenntartani és folytatni kötelesek.

3. §. Az 1. § bán említett vállalatok a 
rendelet kihirdetéséi követő napnak megfe
lelő állapot szerint a készleteket, úgy a kész 
mint a felgyártmányokat és nyersanyagokat 
is leltározni és megállapítani kötelesek

A leltározásra vonatkozó eljárás a szo
ciális termelés népbiztosának 5. Sz N számú 
rendeletében (1. a Tanácsköztársaság április 
l én megjelent 6 számában) foglalt utasítás 
szerint történik. Azok a gyógyszervegyészeti 
vállalatok, — amelyek ennek a rendeletnek 
alapján a szociális termelés népbizlossagahoz 
leltárt mutattak be, — ennek a leitarnak 
másolatát kötelesek a munkaügyi és népjóléti 
nepbiztossághoz beterjeszteni.

4 g. Magánosok az egyéni szükségletet 
meghaladó gyógyszer- és kötőszerkészleteket 
szintén bejelenteni kötelesek.

5 § A készleteket a jelen rendelet ki
hirdetését követő nyolcz napon belül a gyógy
szerforgalmi kirendeltséghez (IV. Hajós utca 
2, sz.) kell bejelenteni.

A készletek már a jelen rendelettel zár 
alá helyeztetnek és kizárólag a gyógyszer
forgalmi kirendeltség utasításai szerint hoz
hatók forgalomba.

6. S- Azok felett, — akik ezt a rende
letet megszegik, - a forradalmi törvényszél# 
iiél ——

Azok, akik az eddigi rendelet értelmé
ben egyes „nyilvántartott*  gyógyszerek be
jelentésére kötelezve voltak, - de a beje
lentést elmulasztották, — illető rendeletek 
ben megszabott büntetés alól mentesülnek. 
— ha ezeket a gyógyszereket a jelen ren
delet kihirdetésétől ' számítolt H nap alatt 
bejelentik.

7. §.„A jelen rendeletet a Munkaügyi és 
Népjóléti Népbiztosaiig hajtja végre.

Budapest, 1919 április I
A Forradalmi Kormánytótanács,

k fényképészet szocializálása
A Forradalmi Kormányzótanáoa XXXV. 

számu rendelete.
A fényképészetnek a hadügy és a pro 

letárkultura szolgálatába állítása érdekében 
a Forradalmi Kormányzótanács felhatalmaz
za a belügyi népbiztosságot, hogy a Ma
gyarországi Tanácsköztársaság tulajdonába 
vegye át, alkalmazott személyzetüknek lét
számára való tekintet nélkül, mindazokat a 
fényképészeti üzemeket, amelyek az állam 
hadügyi és a proletárok kulturális igényeinek 
kielégítéséhez szükségesek.

2. §. A belügyi népbiztosság a köztu
lajdonba való átvétele a Forradalmi Kor
mányzótanács XLVIII. számú rendeletében 
(1. u Tanácsköztársaság április 9én megje
lent 13. számában ) megállapított szabályok 
szemelött tartásával a Sajtótermékek Orszá
gos Tanácsának fényképészeti osztálya utján 
foganatosítja.

3 §. A fényképészeti és rokoncikkek áru
sításával foglalkozó üzletek a jelen rendelet 
kihirdetésétől számítolt három napon belül 
postára adott ajánlott levélben a Sajtóter
mékek Országos Tanácsának fényképészeti 
osztályához (Budapest, V., Markó u. 2 b. sz. 
IV. em.) bejelenteni kötelesek a birtokukban 
lévő fényképező gépeket, mindennemű, egyébb 
fényképészeti cikkeket és anyagokat A mar 
felvett leltár egy példányát a bejelentéshez 
mellékelni keli.

4. § A 3. § értelmében bejelentendő 
fényképező gépek, tovább fényképészeti cik
kek és anyagok zár alá vétetnek és ezentúl 
bárki részére kizárólag a Sajtótermékek 
Országos Tanácsa fényképészeti osztályának 
engedélyével árusíthatók

5. § Ezen rendelet azonnal életbe lép. 
Végrehajtásáról a belügyi népbiztosság gon
doskodik. Megszegői felett a Forradalmi 
törvényszék ítél.

Budapest, 1919 április 25.
J Forradalmi K ormány főtanács.

Hirdetmény.
Kivonat a forradalmi kormányzótanács XI.. számu 

rendeletéből.
Mindenki tartozik 14 nap alatt személy 

azonosságát igazolni, akinek a pénzintézetnél 
folyószámlái vagy más betétje van. Aki sze
mélyazonosságát a megjelölt határidő alatt 
nem igazolja, annak betétje a kincstár javára 
elvesz Aki kimutatja, hogy az. igazolásban 
akadályozva volt, személyazonosságát utólag 
is igazolhatja. A jogtalan elkobzás ellen a 
pénzügyi nepbiztossághoz lehet panasszal 
fordulni.

Takarékbetétek, amelyeknek összege és 
folyószámlák, a melyeknek egyenlege 1000 
koronát meg nem halad, nem esnek igazolás 
kötelezettsége alá

Az igazolás személyesen történik, azon
ban, aki személyes megjelenésben akadá
lyozva van, — mely körülményt igazolni is 
tud, levél utján is jelentkezhetik. A levélben 
közölni kell a betétkönyv számát, továbbá a 
tulajdonos nevét s pontos lakáscímét végül 
azt, hogy a betétkönyv eddig mily névre 
vagy jelre volt kiállítva, illetőleg, hogy a 
folyószámlát eddig mily elnevezéssel .vezették.

Jelen rendelet a kihirdetéskor lép életbe
Péniügyi Képbútossáf/.

Világ proletárjai egyesüljetek!

A csehek támadásai Léva ellen.

A csehek nem tudnak és nem akarnak 
belenyugodni abba, hogy Lévát el kellett 
hagyniok s ezért minden módot és eszközt 
felhasználnak, hogy városunkat ismQl el
foglalhassak.

Pünkösd előtt nagyobb haderőket össz
pontosítottak kornyékünk felső részén, hogy 
döntő csapást mérhessenek a mi csapataink
ra és Lévát újra birtokukba vegyék.

Múlt vasárnap es hétfűn cseh repülő
gépek keringtek a város felett és néhány 
bombát is dobtak le ; ezek közül az egyik a 
vasúti állomás közelében robbant fel; a nagy 
légnyomás folytán a vasúti állomás épületé
nek legtöbb ablaka összetörött; de a bomba 
s ni az épületben, sem a pályatesten kárt 
nem okozott.

Már vasárnap, ma egy hete, is volt he 
vés ágyuharc; de ez nem fejlődött tovább. 
Hétfőn reggel vette kezdetét a tulajdonképeni 
csata. Az ágyuk dörgése csak idöközönkint 
szünetelt. A Garamon túl álló csehek gya
logsága átjött Marosfalva és Ujbars között 
és délután kezdődött a gyalogsági harc, 
amelyben a mi tüzérségünknek . jutott a fő 
szerep s ezt fényesen meg is oldotta. Hiszen 
elismert dolog, hogy a magyar tüzérek első 
helyen állanak.

Városunk lakossága izgatottan és remeg
ve leste a küzdelem lefolyását, mert az a 
hir terjedt el, hogy a csehek háromszoros 
túlerővel harcolnak katonáink ellen. Délután 
4—5 óra között a csehek egy része a város
tól alig két kilométerre levő Sóti-malomig 
jutván, a veszély aggodalmasai! növekedett; 
de vitéz vörös katonáink nemcsak felfogták 
a cseheknek merész lökését, — hanem úgy 
itt, mint a harctér többi vonalán olyan erős 
ellentámadást intéztek a csehek ellen, hogy 
azok kénytelenek voltak meghálálni. Ezt a 
szép eredményt, a páncélvonat, a géppuskák, 
a már ittlevő és időközben megérkezett 
segedesapátok együttes és precíz működése 
idézte elő. A cseheknek meghátrált csapatait 
katonáink a legnagyobb kitartással üldözték 
és estefelé az összes cseheket nemcsak Léva 
halamból űzték ki, hanem a Garamon is át
kergették Dicsőséges fegyverténye volt ez a 
mi rendíthetetlen vörös katonáinknak, akik a 
legnagyobb bátorsággá! es ritka fegyelmezett
séggel vívták meg ezt az ütközetet, amely
ben a cseheknek számos halottjuk és sebe- 
siiltjiik volt A mi veszteségünk csekély.

Kedden délután ismét megjelent Léva 
fölött egy cseh repülőgép, amely valószínűleg 
a Kossuth Lajos téren álló sok kocsi elpusz
títására szaita ledobott bombáját; ez azon 
bán célt tévesztve, a városi szállodára esett, 
tiiz tiunadt a nyomában a szálloda padlásán, 
de rövid idő alatt eloltották. A bomba által 
okozott kár csekély.

Napközben, de főleg estefelé éjjeli 10 
óráig a mi ágyúink sűrűn lőtték a csehek 
állásait. Ágyulövéseket egyébként egész éjjel 
hallottunk. Ezen a napon gyalogsági harcok 
nem voltak.

E hó 11-én, szerdán, ismét izgalmas 
órákat állottunk ki. Az ágyuk tüzelése szü
netelt ugyan, de délelőtt 1Ű óm után három 
ellenséges repülőgép jelent meg a város fö
lött és egy óránál hosszabb ideig rettegtelték 
u lakosságot, mert gépfegyvertüzelésükkel és 
bombákkal árasztották el az utcákat. A 
repülőgépek olasz típusúak voltak és oly mé
lyen ereszkedtek le, hogy szabad szemmel is 
kivehettük a rajtuk levő alakokat. A mi gép 
puskáink tüzeltek a repülőkre, sőt a katonák 
is több helyen lőttek rétink, d" nem bírták 
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harcképtelenné tenni. A ledobott bombák és 
később az ellenség ágyúinak lövedékei szá
mos épületet eltaláltak és nehány helyen a 
házak fedelét és a szobák mennyezetét is 
megrongálták. A bombák három embert is 
megöltek A repülőgépek távozása után úgy 
nálunk, mint a cseheknél megindult a leg
hevesebb ágyúban.', utána pedig a gyalogság 
ütközete. Az ellenség a város mellett elhú
zódó egész vonalon intézett támadást csapa
taink ellen, amelyek azonban ez alkalommal 
is dicséretre méltóan harcoltak és vissza
verték a támadásokat. A legerősebb küzde
lem a vasúti állomás közelében, az Ujmajor 
tájékán folyt le. A csehek vesztesége ebben 
az ütközetben is messze felülmúlja a mi 
veszteségünket. Katonáink délután 5 órára 
teljesen uralták a helyzetet és a menekülő 
cseheket újra a Garam másik oldalára szó 
ritották, sőt még tovább is üldözték.

Csütörtökön reggel a mieink leadtak 
nehány ágyulövést, — de egyébként egész 
nap csend és nyugalom volt a harcszintér 
vonalán.

Pénteken reggel csak a mieink adtak 
néhány ágyulövést. Délben és az esti órák 
bán fokozódott az ágyúzás, amelyet a csehek 
viszonoztak. A cseh ágyúk lövegei kárt egy- 
átalán nem okoztak. Este hét órakor — a 
város lakosságának nagy örömére és meg
nyugtatására — magyar repülőgép keringett 
a város fölött, amelyről újság és röpirat- 
csomagokat dobtak le.

Tegnap, lapunk zártáig, csak nehány 
ágyulövéssel nyugtalanították az ellenség 
hadállásait.

H I B E K.
— A tanácsok országos győlése 

A belügyi népbiztosság felhivja az elvtársa
kat, hogy a tanácsok országos gyűlésére vo
natkozó minden kérdésben a tanácsok or
szágos gyűlését előkészítő irodához (Belügyi 
népbiztosság, 1., Országház utca 30, I., Er- 
zsébet-utca 36.) forduljanak

— Közhlvataluokok értekezlete. 
Lapunk előző számában dr. Karácsonyi Ele 
mér, népbiztossági referens, a Közalkalma
zottak Országos Szövetségének kiküldöttje, 
szervezkedés végett pünkösd első ünnepének 
d ü. 3 órájára a városháza közgyűlési ter
mébe hivta össze az adóhivatali, járásbiró 
sági és vármegyei közhivatalnokokat, fél 
négy órára pedig a városi, pedagógiai s 
egyéb közalkalmazottakat. A nagy számban 
megjelent közhivatalnokok egyhangúlag el
határozták, hogy belépnek a Közalkalmazot
tak Orsz. Szövetségébe és nyomban alá is 
írták a belépési nyilatkozatot Az értekezle
ten dr. karácsonyi Elemér a szakszerveze
tek létesítésének szükségességéről, fontossá
gáról és előnyeiről, — timai Miklós, a bu
dapesti I kerületi munkásszakszervezet el
nöke pedig a kommunizmus alapelveiröl 
mondottak kimeritö, érdekes és általános fi
gyelemmel kisért beszédet. A'helyi egyesü
letek megalakitására vonatkozó alapszabály 
tervezetének felovasása után a jelenvolt köz 
hivatalnokok az előkészítő munkálatok el
végzésére elnökül dr. Hofjmann Árpádot; 
alelnökökül Söjlöri Károlyt és Uaál Ernőt, 
jegyzőül: Rémethy Lajost választottak meg. 
Ez a négy tagú bizottság a helyi egyesület 
megalakitasa tárgyában sürgősen érintkezés
be lép a központtal, elkészíti az alapszabá
lyokat és ha befejezte munkáját, a megala
kulás céljából összehívja a közgyűlést. — 
Az összes többi közalkalmazottak szervezke
dése is rövid idő alatt meg fog törtéuni.

— A Vöría Hudsarag vitéz katonái 
a legutóbbi napokban elfoglaltak: Kassát, 
Bártfát, Eperjest. A Bodvatól keletre előnyo
muló csapataink ellenséges utóvédek ellen
állását mindenütt megtörve, e hó 13-án a 
következő vonalon állottak : Torna, Pelsöctől 
északra, Esetnek, Jolsva és Túzoktól délre

— GyAszhlr Kérték Benő, a rima- , 
murány-salgótarjáni vasgyár tisztviselője 56 
éves korában, boldog házasságának 27. 
évében hosszas szenvedés után e hó 3 án 
Salgótarjánban elhunyt. A boldogult lévai 
családnak sarja, 30 évig állott a gyár szol
gálatában s mint humánus gondolkodású, 
jószivü s pontos hivatalnokot felebbvalói 
szerették s az egész gyár személyzete nagy- 
rabeesülte Temetésen, mely e hó 5-én 
ment végbe, az egész gyár s nagyszámú 
közönség vett részt. Halálát neje: özv. Ker
sék Benőné szül. Krizsányi Emília, két ka
tona fia: Gyula és Dezső gyászolják. Benne 
dr Kersék János lapunk szerkesztője egyet
len fivérét vesztette. Nyugodjék békébenl

— Esküvő Pártos Rózsi és üchwitzer 
Antal Budapesten f. hó 12-én házasságot 
kötöttek Budapest II. Főutca 49.

— Uj tankönyvek. Az elemi és közép 
iskolák részére a közoktatásügyi népbiztos 
ság uj olvasókönyveket és történelemkönyve
ket irat, a régieket pedig kivonja a haszná
latból Ezért felhivja a népbiztosság a mun
kástanácsok közművelődési osztályát, hogy 
a hatáskörébe tartozó valamennyi elemi és 
középiskolákban rendelje el az eddig hasz 
nált olvasó és történelemkönyveknek a ta
nulóktól való beszedését. A beszedést az 
iskolák tanitói végzik a beszedett könyvek
ről elismervényt adnak, de ezeket az elismer- 
vényeket, valamint a beszedett könyveket az 
iskolák őrzik meg. Az elismervények ellené
ben lógjak kiszolgáltatni annak idején az 
uj tankönyveket.

— A bombázás áldozata. A cseh 
repülök által szerdán a városra ledobott 
bombák egyikének szilánkja délelőtt, a Ta
karékpénztár épülete közelében súlyos sebet 
ejtett Sebő István betűszedőn, aki másnap 
reggel, 27 éves korúban meghalt. Jóságos 
szülői, akiknek gyászában mi is őszintén 
osztozunk, mert a megboldogult lapunk ki
adóhivatala nyomdaszemélyzetének ügyes és 
kiváló szorgalmú tagja volt, forrón szeretett, 
egyetlen fiukat vesztették el a megboldogult
ban Hült tetemeit e hó 13 án, pénteken 
délután 5 órakor nagy részvét mellett a róni, 
kath. temetőben helyezték örök nyugalomra.

— Kik része stílnek munkanélküli 
segélyben 7 A Népgazdasági Tanács el
rendelte, hogy ideiglenesen bevonulásukig 
munkanélküli segélyben részesülnek azok a 
18 45 éves, eddig munkanélküli segélyben 
részesült alkalmas férlimunkások is, akik 
igazolni tudják, hogy eddig önhibájukon kí
vül nem vonulhatlak be.

— Helyreállt vasúti forgalom. 
Dunántúlon a vasutas-sztrájk teljesen befe 
jezödött es a vonatok minden irányban pon
tosan közlekednek.

— A hontmegyel ezooiallaták a 
proletárdiktatúra mellett. Az Ipolysági 
szocialista pártszervezet e hó 5 én tartott 
pártértekezletén határozatilag kimondotta, 
hogy a magyar Tanácsköztársaság kormány 
zótanácsához törhetetlen hűséggel ragaszko 
dik, a proletárdiktatúra érdekében a végső
kig küzd, a forradalmi kormányzótanács in
tézkedéseit és rendeletéit helyesli és továbbra 
is elfogadja, megtartja és végrehajtja. Hálás 
köszönetét mond a kormányzótanácsnak, a 
hadsereg föparancsnoksagánalt és a Vörös 
hadseregnek proletár élet- és véráldozatok 
árán történt diadalmas győzelmekkel veze 
tett felszabadításáért

79/1919. szám.

Hirdetmény.

Felhívjuk az összes háztulajdonosokat, 
illetve házgondozókat, hogy udvaraikon vízzel 
tele töltött hordókat, vagy más tartályt állan
dóan készenlétben tartsanak, mert a nyáil 
nagy hőség vagy más netáni tüzet keletkez
tető okok miatt ez elkerülhetetlenül szükséges.

Jelen rendelet betartását a bizalmi fér 
fiák szigorúan ellenőrizni kötelesek.

Léva, 1919. évi junius hó 13.

Városi direktórium: 
Rakk józsej.

Hirdetmény.
Fllrdöárak a városi uizodifürdőbon

/. Rendes árak-.
1. Egyszeri fürdés férfiak, 15 éven fe

lüli fiuk, valamint nők és 12 éven felüli 
leányok részére 60 fiit.

2. Egyszeri fürdés 15 éven aluli fiuk és 
11 éven aluli leányok részére 40 fül.

3. Egyszeri fürdés vidékről bejövő lér ak 
részére fürdőruhával 1 kor. 20 fiit.

4. Egyszeri fürdés vidékről bejövő i 
részére fürdőruhával 1 K. 20 f. A házbi- 
zalmi által igazolt proletárok a direktórium 
által kiállított igazolvány alapján naponkint 
5-8 óra közben a fürdőt díjtalanul vein tik 
igénybe.

11. Idény és havi jegyek árai
5. Az 1. a. részére egész idényre 30 K.
6 . „ „ egy hónapra lu K.
7. A 2. » „ ■ egész idényre le, K.
8. , , , „ egy hónapra c K.

111. Ruhahasználati dijak.
9. 1 Törülköző használati dij 30 fill,

10. 1 lepedő használati dija 60 fill,
VI. Tudnivalók:

Mivel a fürdőruhák beszerzése a jelen 
viszonyok között lehetetlenné vált, a hely, 
benlako fürdözők fürdőruhákról maguk tar
toznak gondoskodni, mert a fürdőben < =ak 
lepedő és törülköző adatik. Ezeknek vízbe 
való vitele tilos.

A kiszolgáló személyzetnek borravalót 
követelni és elfogadni tiltva van.

A fürdőruhák a kiszolgálóknak adandók 
át, elleukezö esetben azoknak leltári érteke 
azonnal megtérítendő.

Az I. alatti jegyek értékének felvételére 
egyedül a fürdőpénztár kezelője jogosult A 
III. alatti átalanyjegyek személyre szolnak a 
városi számvevő hivatalban válthatók. Az 
atalányjegyek is csak najionkint egyszeri 
fürdésre jogosítanak.

Léva, 1919. évi Junius hó 10.
Léva város direktóriuma.

Nyilvános köszönet.
Mindazon jóbarátaiuknak, ismerőseink 

uek, akik kedves, egyetlen fiunk elhunyta 
alkalmával érzett nagy lájdalmunkat rész
vétükkel enyhítettek, — ez utón fejezzük Ifi 
halas köszönetünket.

Léva, 1919. junius hó 14.
Sebő Fülöp és nője

Az anyakönyvi hivatal b«|agyzése
1919. évi jun. hó «.-től évi jun. hó 15.-ig.

Születés.
Jakab János Csákányi Eszter, leány, piai)

— Schvarcz Arnold Weisz Etel, leány, Sári. — 
Sztribulya Jánt^a Boldis Julianna, leány, Julianna.
— Szabó András Galambos Rozália, tiu, Árpád

Házasság.
Bezák István Balázs Anna, r. kath. delta 

Gyula Karabas Anna, r kath. g. kath. — Mészárol 
Joz>ef Cserno Erzsébet, r. kath. — Rhibak Sza*  
veim özv. Peíczka Maria, g. kath, r. kath. — íoő® 
György Dékay Anna elv. r kath.

Halálozás.
C sík János, 51 éves, Srapnerrobbanástói tej*  

roncsnlás. — flórák József, 19 éves, lej lövéstói 
hősihaláí. — Medvevzky Karoly, 21 éves, s.ivát*  

• lövéstől hősihaláí. — 'lóth Sándor, — éves, l>al- 
combtörés elvérzéalől hősihaláí. — Labanc/ Antal
— éves tórzsroncsolástól liősihaial. — Baliat
György, — éves, tőrzsroncsolástól hős) halai - 
Mészáros János, — éves, tejlövéstől hősihabi - 
Sulgan András, 5j éves, golyóaltali halál. — jed- 
licska József, 49 éves, golyoaltaii halai. — • t>°
István, 2G eves, srapnertól inellövés általi halai. - 
Dóka József, — éves, mcllövéstől hősi halai — 
Kuszi József, 44 éves, több lövéstől hősi halu' - 
Viczián István, — éves, granátlövéstől , .
Szvétlik János 92 több lövéstől „
Bölim Árpád, — , « , ,

Szerkesztőség:
Felelős szerkesztő.*  Dr. Kersék János.
Belső munkatársak : Frank Antal és Jaross Ferenc- 
Kiadó: Nyitrai és Társa r. t.
Nyomatott: Nyitrai és Társa r. t-nál.


