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Az Uj jog.
Minden forradalommal együtt 

jár a régi bíróságok elsöprése s uj 
bírói szervezetek felállítása. A régi 
bíróságok munkájának lelfüggesz 
tése, a torradalmi törvényszékek 
felállítása egyik jelképes kifejezése 
annak a nagy átalakulásnak, amely 
Magyarországon végbement. A bírni 
hatalomnak kézbevétele természetes 
törekvése minden (orradalomnak 
Hisz a bíráskodás igazán hatalmat 
jelent. A legérzékenyebb beavatko 
zás az emberek életébe, személyes 
szabadságába, vagyonába 'a bírói 
hatalom gyakorlása révén történik. 
Ezért a proletariátus nem válik ui 
rá mindaddig, amíg nem ő gvako 
rolja a bíráskodást. Az a kérdés, 
kik legyenek az emberek bírái, nem 
csak az igazságszolgáltatás célsze 
rüségének, jóságának kérdése, Ez. a 
kérdés elsősorban hatalmi kérdés

A kapitalista osztályállam a bí
ráskodást külön elbánásban részesí
tette." A bírót a függetlenség dics
fényével vette körül. Az osztály 
állam szerkezetében nem járatos 
proletár azt hihette, hogy a bíró 
feltétlenül az osztályok felett áll. A 
birói függetlenség azonban a bíró
nak a dolgozó népiöl való független
ségét és nem a kapitalista államtól 
való függetlenségét jelentette. A bitó 
ugyan nehezen volt elmozdítható, 
de könnyen volt kinevezhető Az 
uralkodó osztályok kormányától füg
gött : kit nevezzenek ki bíróvá s kit 
léptessenek elő főbíróvá. Dupla ros 
tán kerültek az ország főbírói so
rába azok a megbízható polgárok, 
akik csak külsőleg voltak függetle
nek az osztályállam kormányzatától, 
valójában az ö igazságszolgáltatá
sukból a burzsoá osztályáliam igaz
sága szólott.

A szociálisla állam a bitót íüg 
getlenség dogmája helyébe az igaz
ságszolgáltatás népiességének, a 
proletariátus önkormányzatának el 
vét lépteti. A proletariátus átveszi 
az állam egész hatalmát, ez a hata
lom csonka a bíráskodás gyakotlása 
nélkül. Ezért nincs igazi proletái- 
uralom proletárbiróságok nélkül

A birói szervezetnek a proletár 
bíróságok alapjára való fektetése 
azonban többet jelent, mint a bitót 
hatalom átvételét Ez az egész jog 
újjászületését, átalakulását jelenti. A 
régi jog, a kapitalista jog homályos, 
a nép számára érthetetlen jog volt. 
Ez a jelenség, a régi jog nehézkes
sége, homályossága nem csodálatos 
dolog, hanem a kapitalista osztály 
bíráskodásának szükségszel ü kiset o 
jelensége.

A jog homályos volt, mert egy I 
kaszt: a bitói kaszt kezébe volt 
letéve, akinek nem kellett világosan, 
mindenki számára érthetően kifejezni 
gondolatait. A vagyonos emberek 
nek nem kellett törődnie a bírósá
gokkal, meit jól fizetett ügyvédei 
voltak A vagyontalanokkal pedig 
nem törődött a biróság. A kapita
lista osztályállamnak a jog homá
lyossága egyenesen kedvezett, mert 
a homályos jogot a proletárok szé
les létegei nem értették meg, nem 
látták át. A jog osztályjellegének az 
élét ködbe burkolta a kifejezések 
homálya.

Ahogy a nép veszi kezébe az 
igazságszolgáltatást, a jognak vilá
gosnak és érthetőnek kell lennie. 
\ ilágosnak és érthetőnek, mert kü
lönben a proletariátusból kikerülő 
bitó nem tudja a jogot alkalmazni. 
Világosnak kell lennie, hogy meg
értsék azok a proletárok, akiknek a 
joghoz alkalmazkodniok kell. A régi 
jog egyik alapelve az volt, hogy a 
jog nemtudására senki sem hivat- 
kozhatik A jogot pedig igen keve- 

i sen tudták. A proletárjognak egyik 
: vezetőelve, hogy a jogot minél szé- 
1 lesebb körök ismerjék. Igazán a nép 
i vérébe csak akkor megy át a jog, 

ha azt ösrneri A régi pedagógia 
1 egyik vezető gondolata volt a hasz

nos ismeretektől való elzárkózás. 
Tanítottak hittant és történelmet, 
de nem tanítottak egészségtant és 
a jogszabályok ismeretét Pedig az 
egészséges életmódnak és a jogos, 
a proletárállam érdekeit követelő 
életmódnak ismerete fontosabb az 
elmúlt idők vagy a messzi világok 
ismereténél. Az uj nevelésnek, a 
gyermekek és felnőttek kommunista 
nevelésének vezérlő elve legyen 
legelső sorban hasznos ismereteket 

I tanítsunk És ezért az uj állam szer 
I kezeiének, az uj jognak tanítása az 
* iskolában és felnőttek körében egyik 

előfeltétele az uj jog igazi diadalá
nak, mert a proletariátus csak azt 
a jogot követheti, amelyet ismer. 
Sőt hozzátehetjük, amelyet helyes 
nek ismer el. A néptörvényhozáshoz 
is szükséges az, hogy a nép ismerje 
és meg tudja bírálni a hozott tör
vényeket.

A kapitalista állam olyan tör
vényeket hozott, amelyeket csak a 
bírói kaszt tudott alkalmazni, ame
lyeket homályosságuknál fogva a 
nép széles rétegei nem is ismerhet
tek és álig tudtak megbírálni. Az 
uj jog olyan törvények hozására 

' tülekszik, amelyeket a munkásság 
| alkalmazni,amelyekhez alkalmazkod- 
| ni tudjon és amelyeket, ha a proleta

riátus látja, hogy céljukat tévesztik 
és hatásuk meg nem felelő, meg is 
tudjon változtatni, A proletariátus 
Önkormányzata ezért az egész jog
rendszer forradalmát jelenti.

k Torradalmi Kormányzótanács XCiV 
számu rendelete.

/. A forradalmi törvényszékek szervezete és 
eljárása.

1 §■
Minden megye székhelyén forradalmi 

törvényszéket kell felállítani.
A forradalmi törvényszék területe a 

megyének és székhelyének közigazgatási te
rületével esik egybe

2. §
A forradalmi törvényszék hármas ta

nácsban Ítél. A tanács elnökét és tagjait a 
megyei munkás-, katona és földmivestanáes, 
Budapesten a központi tanács intézőbizott
sága választja

3.
Az igazságügyi népbiztosság a forriida.ini 

törvényszékhez kellő szánni vadbiztost és 
jegyzőkönyvvezetőt nevez ki.

4. §
A vádbiztos a forradalmi törvényszék 

hatáskörébe tartozó bűnügyekben a nyomo
zást irányítja, a bizonyítékok összegyűjtésével 
a Vörös őrséget vagy más karhatalmi ala
kulatot bizhat meg, egyes nyomozati intéz
kedések foganatosítása végett a rendes bíró 
sagot megkeresheti, a tárgyalást előkészíti 
és a tárgyaláson a vádat képviseli Az el 
járást az elnök hozzájárulásával a tárgyalás 
előtt meg is szüntetheti

A vádbiztos a vád képviseletét meg nem 
tagadhatja és a vádat el nem ejtheti.

5. §.
A jegyzőkönyvvezető a tárgyalás jegy

zőkönyvét vezeti, az Ítéletet Írásba 'oglalja 
és a forradalmi törvényszék részére egyéb 
Írásbeli teendőket végez.

6. §.
A forrad4mi törvényszék hatáskörébe 

oly bűncselekmények elbírálása tartozik, 
amelyek a tanácsköztársaság femnaradásat 
és biztonságát s általában a dolgozók ural
minak forradalmi rendjét sértik vagy veszé
lyeztetik

Így különösen forradalmi törvényszék elé 
kell állítani azt,

1 aki a tanacsköztárasaság ellen felke 
léiét szít vagy mással e célból szövetkezik;

2. aki a Forradalmi Kormányzótanács 
vagy az egyes népbiztosságok rendeletét 
megszegi vagy erre mást felhív;

3 aki a tanácsköztársaság vagy a ható
ságok rendelete ellen izgat;

4 aki a tanácsköztársaság valamely 
hatóságát, ennek tagjai vagy közegét híva 
talos eljárásában akadályozza ;

5. aki hatósági rend ' I r._ y a a 
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vagy közhivatalnoki minőség színlelésével 
vagy I elhasználásával jogtalanul rekvirál, 
zsarol, lop. rabol, sikkaszt vagy csal ;

6 aki a köztulajdont rongálja, a terme
lés megkezdését vagy folytatását nyíltan vagy 
leplezetten hátráltatja;

7. aki a közszükségleti cikkek elosztása 
végett kiadott jegyekkel visszaél vagy bár
mely oly cselekményt követ el, amely az 
elosztás rendjét zavarja;

8 aki árdrágítást követ el; továbbá
9. a tanácsköztársaságnak azt az alkal

mazottját, aki hivatali sikkasztást követ el, 
hivatali hatalmával visszaél, vagy akit meg
vesztegetnek és azt, aki az ily alkalmazottat 
megvesztegeti.

6. §.
Ha a terhelt a forradalmi törvényszék 

hatáskörébe tartozó bűncselekményen felül 
rendes bíróság hatáskörébe tartózó bűncse
lekményt is követett el, a forradalmi törvény
szék ezt a bűncselekményt is elbírálja, kivéve :

1. ha az együttes elbírálás az eljárás 
befejezését késlelheti, vagy

2. ha a rendes bíróság hatáskörébe 
tartóz ) bűncselekmény miatt elsőfokban már 
véghatározatot hoztak.

A forradalmi törvényszék és a rendes 
bíróság részéről kiszabott szabadságvesztés 
büntetéseket a forradalmi törvényszék foglalja 
összbüntetésbe.

8.
Ha a rendes bíróság az előtte folya 

matban levő bünügy elbírálását a forradalmi 
törvényszék hatáskörébe tartozónak látja, az 
ügyet — ha azt elsőfokú véghatározattal 
még el nem bírálta — a forradalmi törvény
székhez teszi át.

A forradalmi törvényszék elnöke a vad
biztossal egyetértve akár az előző bekezdés 
alapján hozza áttett, akar a közvetetlenül 
előtte indilotl bűnügyet a tárgyalás megkez
déséig a rendes bírósághoz teszi át, ha ha
táskörének hiányát állapítja meg Ez a meg 
állapítás a rendes bíróságra kötelező.

9.
A forradalmi törvényszék tárgyalása 

nyilvános ; az elnök azonban a tárgyalás 
nyilvánosságát, ha a proletár állam érdeke 
kívánja, vagy más fontos okból kizárhatja, 
vagy a jelenléteit csupán a hallgatóság egyes 
tagjainak engedheti meg.

10. §.
Az elnök a tárgyalásra védőt rendelhet 

azok közül, akik a törvényszék mellett mű
ködő védők lajstromába fel vannak véve 
Védőül képesítésre való tekintet nélkül min
denki kirendelhető Súlyos vád esetén védőt 
ki kell rendelni.

11. §.
A forradalmi törvényszék határozatait 

szótöbbséggel hozza.
Halálbüntetést csak az elnök és a tagok 

egyhangú Ítéletével lehet kiszabni.
//. Az országos forradalmi törvényszék szer 

vezete és eljárása.
12. I

A forradalmi törvényszék ítélete ellen 
panasznak van helye az országos forradalmi 
törvényszékhez, amely az elnökön kívül négy 
bíróból álló tanácsban itel

13. §.
Az országos forradalmi főtörvényszék 

székhelye Budapest. Elnökéi és tagjait addig, 
inig a tanácsok országos gyűlése másként 
nem rendelkezik, a Forradalmi Kormányzó
tanács választja s alkalmazásukat barmikor 
meg is szüntetheti.

14. §
A forradalmi törvényszék ítélete ellen 

csak a vádbiztos, a vádlott és vedője élhet
nek panasszal A vádbiztos a panaszt a 
vádlott javára is, a védő pedig a vádlott 
akarata ellenére is használhatja.

15 §.
A panaszt az ítélet kihirdetésétől szá- 

j mitott 3 nap alatt lehet a forradalmi tör
vényszéknél jegyzőkönyvbe mondani vagy 

. írásban benyújtani
16 §.

A panasznak csak a halálbüntetés vég- 
, rehajtására van halasztó hatálya.

Az országos forradalmi főtörvényszék 
j bármilyen büntetés végrehajtását fel üggeszt 
' heti, ha a panasz sikere vaiószinünek mu 

t átkozik.
17 §.

A forradalmi törvényszék ítélete ellen 
csak abban az esetben van helye panasz- 

’ nak, ha :
1. az ítélet hozatalában oly biró vett 

részt, akinek elfogulatlansága ellen alapos 
okot lehet felhozni ;

2 az ítélet rendelkező része érthetetlen 
vagy végrehajthatatlan ;

3. a bűncselekmény tárgyában akár a 
forradalmi törvényszék, akár a rendes bíró
ság már jogerős határozatot hozott;

4. az ítélet a tanácsköztársaság rende
letéit vagy azok szellemét sérti.

18 §.
Az országos forradalmi törvényszék a 

panaszt elutasíthatja, az elsöbiróság ítéletét 
egészben vagy részben megváltoztathatja 
vagy megsemmisítheti

19. §.
Amennyiben ebből a rendeletből más 

nein következik, a forradalmi törvényszék 
; előtti eljárásra nézve az elsőfokú törvény 
, szék, az országos forradalmi fötörvényszék 

előtti eljárásra nézve pedig az országos fö- 
, törvényszék előtti eljárás szabályai irány- 
. adok.

111. ll'iqtönitélö eljárás.
20. §.

A Forradalmi Kormányzótanács egyes 
bűncselekmények miatt a tanácsköztársaság 
egész, területén vagy bármely bűncselekmény 
miatt egyes forradalmi törvényszékek terül**

■ tén rögtönitélő bíráskodást rendelhet el.
Hadműveleti területen a hadseregfőpk- 

rancsnokság is elrendelheti a rögtönitélő bí
ráskodást

A rögtönitelő bíráskodás gyakorlásara 
a Forradalmi Kormányzótanács, hadműve
leti területen a hadsereg főparancsnoksága 

, is külön bíróságot küldhet ki A rögtönitélő 
bíráskodással a forradalmi törvényszékek is 
megbízhatók.

21. §.
A terheltet elfogalása után azonnal 

rögtönitélő bíróság elé kell állítani. Az egész 
eljárást az együttülő rögtönitélő bíróság 

. előtt s ha csak lehet, íéibeszakitás nélkül 
kell lefolytatni.

■ A tárgyalást, amely nem nyilvános, 
bármely órában, bárhol meglehet tartani.

A védelem kötelező; védőül bármely 
alkalmas egyén kirendelhető.

A tárgyalás befejeztével a rögtönitélő 
bíróság zárt tanácskozás után határoz Ha
lálbüntetést csak egyhangúlag hozott Ítélet
tel lehet kiszabni.

A rögtönitélő bíróság határozata ellen 
perorvoslatnak nincs helye.

A kiszabott büntetést az Ítélet kihirde
tése után azonnal foganatba kell venni
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IV. Átmeneti rendelkezések.

22. §
Addig is, amig a jelen rendelet értel

mében felállítandó forradalmi törvényszékek 
megalakulnak, a most működő forradalmi 
törvényszékek közül csak a megyei és a járási 
székhelyen levők folytathatják működésűket 
A többi forradalmi törvényszékek megszűn
nek ; az előttük folyamatban levő ügyek 
közül a 6. § bán említetteket a legközelebbi 
megyei a többieket pedig a legközelebbi 
járási székhelyen, működő forradalmi tör 
vényszékhez teszik át.

23. §
A jelen rendelet kihirdetése után az en

nek alapján felállítandó forradalmi törvény
székek megalakulásáig is a fi. J-ban említett 
bűncselekmények miatt uj eljárást csak a 
megyei székhelyen működő forradalmi tör 
vényszék elölt lehet indítani.

24. §■
A katonai forradalmi törvényszékek 

szervezetére és eljárására nézve a Forra
dalmi Kormányzótanács 1.111. számú rende
letét (I. a Tanácsköztársaság április 13-án 
megjelent 17. számában) kell alkalmazni 
azzal a módosítással, hogy e törvényszékek 
vádbiztosait és jegyzőköuyvezetöit a hadügyi 
népbiztos nevezi ki.

25. §
E rendelet 20 - 24. §-ai azonnal, többi 

rendelkezései pedig az igazságügyi népbiztos 
által megállapítandó időben lépnek hatályba

20 §
Ezt a rendeletet az igazságügyi nép 

biztos, a katonai forradalmi törvényszékekre 
vonatkozó részében pedig a hadügyi népbiztos 
az igazságügyi népbiztossal egyetértve hajtja 
végre

Budapest, 1912. május 10.
A Forradalmi Kormányzótanács

A földmunkások munkabére.
A forradalmi népbiztosság 41. F. N. számú 

rendelete.

■ 1 §•
A földmivelésügyi néphiztosság a mező

gazdasági földmunkásoknak fizetendő napi 
munkabérek összegét folyó évi május hó 
tartamára a következőkép állapítja meg :

Budapesten és Budapesttel egybeépült 
községekben, valamint a hozzájuk tartozó 
külterületeken:
a) a férfiak napíbére......................... 30 K
b) a nőké . . ..................... 25 ,
c) a 15 -18 éves fiuké és leányoké 15 .
d) a 15 évnél fiatalabb fiú vagy leány

gyermeké ......................................... 10 ,
Az ország egyéb részén :

a) férfiak napíbére...............................2b ,
b) a nőké.............................................. 20 „
c) a 15—18 éves fiuké és leányoké 12 ,
d) a 15 évnél fiatalabb fiuké és leány-

gyermekeké ........................................... 8 ,
Kaszás munkát végző földmunkások a 

fentebb megállapított napi munkabér 1/10. 
részével magasabb bért kapnak.

Kertészeti munkál végző földmunkásokra 
e bérmegállapítás nem vonatkozik Ezek 
munkabérét külön rendelet fogja szabályozni.

2- §•
Az 1. § bán megállapított munkabérnél 

alacsonyabb napi munkabért megáltapitani és 
fizetni nem szabad. Ahol eddig magasabb 
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napi munkabért fiiettek, azt a rendelet alap
on leszállítani nem szabad.

4 §•
Az 1 §-ban megállapított összes mun

kabérek ellátás nélkül értendők. Ahol tehát 
a munkás napibérének egyrésze fejében ter
mészetbeli ellátást vagy szolgáltatást kap, 
ennek az ellátásnak vagy szolgáltatásnak 
pénzértékét a napi munkabér összegéből le 
kell számítani.

Minden megye munkás-, katona- és föld- 
müvestanácsnak intéző bizottsága e rendelet 
kihirdetésétől számított öt napon belül köte
les a megye területére nézve megállapítani 
a munkásak természetbeli ellátásának és 
a szokásos egyéb szolgáltatásoknak pénzbeli 
értékét E megállapítást tartalmazó határo
zatot haladéktalanul közölni kell a földmű
velésügyi népbíztossaggal és a megye egész 
területén a legalkalmasabb módon, a legszé
lesebb körben közhírré kell tenni Az így 
megállapított pénzértéknél többet számítani 
nem szabad.

4- §.
E rendelet kihirdetésétől kezdve mező 

gazdasági földmunkásoknak óránkénti mun 
kabért fizetni vagy ilyet igényelni nem szabad.

. §
A mezőgazdasági üzemekben a inunkat 

az illető helyen szokásos órában kell meg
kezdeni és befejezni, a munka tehát általa 
bau napkeltétől napnyugtáig tart Délelőtt 
egy óra, délben két óra, délután félóra pi
henő jár a mezőgazdasági földmunkásoknak.

A tehenészetekben, hizlaldákban és 
egyéb ily gazdasági üzemekben, úgyszintén 
gazdasági műhelyekben, vagy mezőgazdasági 
ipari üzemekben a munkát rendszerint a nap 
azon órájában kell megkezdeni és befejezni, 
amely -a háború kitörése előtt szokásos volt, 
de ez üzemekben dolgozó munkások napi 
összes munkaideje nem lehet hosszabb, mint 
a többi mezőgazdasági munkásoké

G. §.
Aki e rendelet ellen vét, forradalmi tör 

vényszék elé kerül.
7 §•

E rendelet kihirdetése napján lép életbe.
Budapest, 1919 május 4.

Földművelésügyi népbiztosáig.

k kertészeti és szőlészeti Üzemekben 
alkelmazott munkások munkabére

A földmivelésügyi nípbizlosság ÍU. F. N. srámu 
rendelete.

A kertészeti és szőlészeti alkalmazott 
munkások munkabérét szabályozó 45. F. N 
számú rendeletet (I, a Tanácsköztársaság 
május 7-én megjelent 36. számában) a föld- 
mivelésügyi népbiztosság következőleg egé
szíti ki.

A betanulatlan segédmunkások (napszá
mosok) órabérét meghatározó 4 csupán 
a Budapesttel egybeépült községek területén 
levő kert és szölőgazdasagokban foglalkoz
tatott betanulatlan segédmunkások munka 
bérére vonatkozik. — Minden máshol levő 
kertészeti vagy szőlősgazdaságban dolgozó 
betanulatlan segédmunkás (napszámos) mun
kabére teljesen azonos az azon vidéken 
foglalkoztatott mezőgazdasági földmunkás 
munkabérével, amelyet a 41. F. N sz. ren
delet (I. a Tanácsköztársaság május 6-án 
megjelent 35. számában) szabályoz. Ezek 
szerint Budapesten s Budapesttel egybeépült 
közaégekeu kívül az ország egyvb reszéu 

foglalkoztatott kertészeti és szőlészeti segéd- 
munkáso c (napszámosok) nem órabért, ha
nem napi munkabért kapnak és pedig :

a) férfiak — — _ _ 25 K.
b> nők 20 K
c) 15 — 18 éves hűk és leányok — 12 K
d) 15 évnél fiatalabb fiuk és leányok 8 K.

Az esetleges természetbeni szolgáltatá
sok pénzértékét a napi munkabér összegéből 
le kell számítani.

Budapest, 1919 május 8-án.

Föld mi veién ügyi népb iitossiiy.

PARANCS.
Megparancsoljuk, hogy az 1919 évi 

termésből az egyes termelőknél a később 
kiadandó rendelet alapján közszükségleti cé
lokra igénybe vett búza, rozs, kétszeres, 
köles, árpa, zab, tatárka, tengeri és hüve
lyesek összegyűjtésével, átvételével és el
szállításával kapcsolatos teendők ellátására 
az áltálunk megjelölendő kerületekben a 
legsürgősebben termény hivatalok állitandók 
föl A hivatalok fölállításává! és megszerve- | 
zésevei a népgazdasági tanács közellátási 
főosztályát bízzuk meg. Vezetőit a megyei 
direktóriumok meghallgatásával, mi fogjuk 
kinevezni A kerületi terményhivatal az át
vételt, kifizetés és elszállítás megfelelő és 
szakszerű eszközöl hetese végeit, a szükség
hez képest, az egyes községekben külső 
szervezeteket tartozi < létesíteni A kerületi 
terményhivalal a kerületekben található, tér 
inénykereskedelemmel foglalkozó összes egyé
nek, cégek és vállalatok helyiségeit, fölsze
reléseit, fuvareszközeit és személyzetét a 
szükséghez képest igénybe veheti.

A megyei, járási és községi (városi) 
direktóriumok, illetve munkás-, katona- és 
földmivesszegények tanácsa mindazon utasí
tásokat, melyeket az illetékes kerületi ter
ményhivatal, illetve annak külső szervo a 
közélelmezési diktutórium, avagy a népgaz
dasági tanács közellátási főosztálya rende
letéinek és parancsainak végrehajtása tár
gyában kiad, haladéktalanul és pontosan 
foganatosítani kötelesek. A kerületi termény
hivatal a további intézkedésig közvetlenül 
és kizárólag a közélelmezési diktatóriumnak, i 
illetve az általa esetleg kijelölendő szervnek 
van alávetve Ellenőrzésével az egyes ter
ményhivatalok székhelyére illetékes forra
dalmi kormányzótanácsi biztost bízzuk meg. 
A népgazdasagi tanács közellátási főosztályát 
fölhatalmazzuk, hogy a kerületi terményhi
vatalok hatáskörébe a közelelmezéssel kap
csolatos egyeb föladatok végzését is utal
hassa. Az élelmezési diktatúra Erdélyi Mór 
s k , Hamburger Jenő s. k, Lengyel Gyula s. k

A csehek támadásai Léva ellen

A csehek múlt héten is több oldalról 
megkísérelték varosunk visszahóditását, foly
ton erösbödő és kitartással küzdő csapata 
ikkal már a város közvetlen közelébe ju
tottak ; de az utolsó pillanatban mégis mi 
voltunk a győztesek.

Hogy a csehek miért erőszakolják any- 
nyira Léva elfoglalását? Ennek igen egyszerű 
a magyarázata

Az ellenség hadvezetősége igen jól tudja, 
hogy Lévának újból való megszállása a cse- 
bekre nézve rendkívül előnyös volna, mert 
ha a csehek ismét biztos támpontot nyernek 
itt, - akkor úgy hadászati, mint élelmezési 
szempontból uralhatják az egész Garammen 
tét és szabad ütjük van az Ipolyi# a melynek 

vidékét nagy ver — és emberáldozatok árán 
sikerült vörös katonáinknak tőlük visszahó
dítani. — De viszont a mi hadvezetőségünk 
is at van hatva annak tudatától, hogy váro
sunkat, mint az alsó vidéknek egyik legfon
tosabb kulcsát, a legvégsőig védeni és tar
tani kell s ezért minden lehetőt elkövet, 
hogy a cseheknek Léva elfoglalásai a irányuló 
terveit — segédcsapatok és utánpótlások 
küldésévé! — mughiusitsa, ami eddig kiváló 
sikkerei járt.

Teljes bizalommal nézünk a jövő elé. 
Vörös katonáink vitézsége táplálja bennünk 
a reményt, hogy a csehek többé nem vetik 
meg lábukat Léván.

A múlt hét folyamán vidékünkön lezaj
lott hadieseményeket röviden a következők
ben foglaljuk össze.

Szombaton, e hó 14-én, az éjszaka csen
des volt. De lauírnap, ma egy hete, a mi
eink már hajnali 4 órakor megkezdették az 
ágyúzást, amely rövid pihenésekkel késő estig 
tartott, amikor nagyobb katonai erősítés ér
kezett Lévara

Hétfőn reggel 6 órakor 4. majd 5 cseh 
repülőgép kémlelte agyúink helyet. Sűrűn 
kattogtatták a géppuskákat és több bombát 
is dobtak le a városra, a melyek közölt több 
nem explodált. Nehány épület megrongá
lódott a bombáktól, de emberéletben nem 
esett semmi kár. Az agyuk mind a két ré 
szén egész nap szakadatlanul dörögtek. 
Délután 2 órakor Lászlómüve, a lövölde és 
a vasúti állomás között elkeseredett és ké
mény gyalogsági harc kezdődött, amely 4 óra 
után a cseheknek vereségével ért veget, 
akiknek halottakban, sebesültekben és fog
lyokban is nagyobb veszteségiik volt, mint 
nekünk. A frontnak ezen a részén annyira 
megtörték csapataink a cseheket, hogy azóta 
itt nem is próbálkoztak meg egy újabb tá
madással.

Kedden is több ellenséges repülőgép 
jelent meg a varos fölött; géppuskáztak, 
bombázlak ; de lényegesebb kárt nem tettek. 
Ágyúink majdnem egész nap szünet nélkül 
lőtték a csehek frontját Garamszől lőttől 
Disznosig, mert a csehek ezen a vonalon 
támadtak. Az ütközet erős volt és helyről- 
helyre váltakozva délelőtt 11 órától esti 6 
óráig tartott, amikor vitéz vöröseink az egész 
vonalon visszaszorították a csehekét, akik 
az erdőkbe menekültek A csatának legke
ményebb része Garamszőllős, Csejkö, Garam 
keszi és Berekalja községek halárában folyt 
le ; a két utóbbi községben tűz is keletkezett, 
amely több épületet elpusztított Veszteséget 
szenvedtek a csehek a Garamujlniutól Disz 
nősig terjedő rontszakaszon is, amelyről Bát 
es Bakabánya felé vonultak vissza.

A cseheknek Léva visszafoglalasara in
dított támadásai közt a keddi tamadas volt 
a leghevesebb és legkitartóbb, mert az álta
lunk ejtett foglyok állítása szerint a cseh 
katonáknak nnpiparancsban adtak ki, hogy 
Lévát kedden estig bármily veszteség árán 
feltétlenül be kell venni

Szerdán délelőtt, 10 óra tájban, két 
cseh repülőgép északnyugatról jött Léva leié. 
A gépek néhányszor kürülrepülték a várost 
és északi irányban távoztak. Ezen a napon 
a csend és nyugalom szinte szokatlanul, de 
valóban csillapítótag hatott mindnyájunkra es 
örömmel észleltük, hogy n harc zaja vidé 
künkön elcsendesült, Csak a reggeli órákban 
hallottunk a messze távolból néha néha egy- 
egy ágyulövést

Műszaki katonáink délután a lövöldében 
robbantottak fe’ a/.ukat a bol hákat ame
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lyeket a cseh repülőgépek dobtak a város 
egyes pontjaira, de nem explodáitak.

Csütörtökön, pénteken és szombaton, 
Léván és vidékén, teljes nyugalom volt.

Az emberek zavartalanul folytatták a 
mezei munkát, amely a harcok ideje alatt 
szünetelt és örömmel fogadták a híreket, 
amelyek csapataink előnyomulását jelentették.

J rang és cim megszűnése. 
Isten után felséges úr dominált a Világon ; 
Fenséges urakat szilit fejedelmi anya. 
És a kegyelmes, nagyméllóságit hiúságok 
Ranglétráját még tarka címek követék. 
Nagyságos volt nálunk majd minden hivatalnok; 
Még a kupecnek is lelt ez a szép titulus. 
Tens és tisztelt cim régen kimaradt a szokásból; 
Ősök használták, ám minekünk kicsi lelt. 
Cimkórságban szenvedvén,gyakran hízelegtünk 
jött vészes zivatar, rend jelesé: mese már. 
Kortes-célokból rangot, címeket pazaroltak; 
Pénzért osztották vagy születések után. 
Nincsen okunk bánkódni az eltöi ülésért; 
Sallang volt legtöbb, cifra nyomortakaró 
Egy demokráta magyar iró mondása szerint csak: 
Krumpli az armális, — földbe’ keresd a javál! 
Rang és cim megszűnte előtt mát trónok hull- 

[tak a porba, 
Ész és munkás kéz szerzi az érdemeket.

/• F-

Világ proletárjai egyesüljetek!
HÍREK.

— Elmaradt a?, űrnapi kf'r menet. 
E hó 19 en, csütörtökön volt Űrnap, a róni, 
kath. egyháznak egyik legnagyobb és leg
szebb ünnepe, amelyet a hívek, ősi szokás 
szerint, az egész világon, fényesen és kör
menettel szokták megünnepelni Az idén 
Lévan — mivel hareszintér keretébe esünk 
— a körmenet elmaradt.

— Eperjesen kikiáltották az ön- 
&11Ó szlovák köztársaságot Eperjesről 
jelentik a „Magyar Távirati Iroda *-nak  : Ma 
délben (hétfőn) kikiáltották Eperjesen nagy
ünnepség keretében az önálló szlovák ta
nácsköztársaságot. A nagyfontosságu törté
nelmi aktuson több ezer főnyi proletár vett 
részt a szlovák föld minden tájáról. A for
radalmi elökeszitő-bi/.ottság tagjait, akik dél
ben érkeztek meg Eperjesre, a földiszitett 
pályaudvaron sok ezer főnyi tömeg fogadta. 
A direktórium épülete előtt folyt le a neve
zetes gyűlés, amelyen a lelkes nép a 
proklatnációt kitörő lelkesedéssel fogadtuk 
és megválasztották az ideiglenes forradalmi 
végrehajtó bizottságot A Szlovák Tanács
köztársaság kikiáltása alkalmából lelkes 
hangú táviratban üdvözölték a tanácskon
gresszusi és a Vörös hadseregei.

— Hogyan levelezzünk a vörös 
katonákkal ? A hadseregparancsnoksag 
fölhivja a Vörös hadsereg kötelékébe tartó 
zó egyének hozzátártozóit, hogy a táborban 
levő Vörös katonákhoz csakis levelezőlapo
kon irt közleményeket küldjenek Nyitva fel 
adott levelek csak akkor küldhetők, ba azok 
mellékletet (számla, okirat, fénykép) tártál 
maznak. Hosszabb levelek küldése már csak 
azért sem ajánlatos, mert egyrészt késed I- 
mesen továbbíthatók, másrészt pedig a leve 
lek tartalmának ellenőrzését és igy a tábori 
postai forgalom gyors lebonyolítását nagy
ban gátoljak

— Hondáiét a felszabadult terü
letek közalkalmazottéihoz A belügyi 
népbiztosság elrendeli, hogy mindazon köz 
igazgatási, varmegyei, városi es községi al 
kalmazottak, akik működésükben az ellensé
ges megszállás folytan gátolva voltak 
elmenekültek, amennyiben alkalmazásuk he
lye az ellenséges megszállás alól már fel

szabadult, a forgalom megindulásával köz 
szolgálatuknak elfoglalása végett székhelyü
kön közvetlenül a direktóriumoknál jelent- 
kezzenek szolgáíattélelre.

— Házasság l'olqár Hugó (Buda 
pest) és Laufer Janka (Léva) f. hó 17 én Bu 
dapeslen házasságot kötöttek.

— „Kék nénz“ a takarékokban. 
Nemrégen jelent meg a Forradalmi Kor
mányzótanácsának az a rendelete, amely sze
rint az 50, 100, 1000 és 10 000 koronás
bankjegyeket augusztus vegéig, a tiz- és 
húsz koronás bankjegyeket pedig szeptember 
végéig be kell cserélni. A rendeletet a fal
vakban közhírré tették és megmagyaráztak 
a népnek, hogy a tanácsköztársaság sok 
milliárdnyi vagyona biztosabb irdrzetet nyújt 
a tanácsköztar-aság altai kibocsátott papír 
pénzekre, mint a kapitalizmus ingó kártya 
vára Ez a felvilágosító munka » legteljesebb 
eredménnyel járt. A ’alusi nép, megértve u 
helyzetet, tömegesen helyezi el szabad be 
tétek gyanánt eddig otthon őrzőit „kék- ' 
pén“ zét az Országos Központi Hitelszövet
kezet vidéki fiókjainál Junius havában ed- . 
dig tiz millió koronánál nagyobb összeget 
helyeztek el a föld dolgozó proletárjai, fő- ! 
ként, a kisgazdák a faiusi hitelszövetkeze- • 
leknél. Ezen Letétek után mindenki 4 szá- • 
zalék kamatot kap es betétjéről szabadon 
rendelkezhetik.

— Az ántánt neru ád segítséget a 
cseheknek A svájci, távirati ügynökség 
jelenti Párisból hogy a békekonferencián 
L'oyd George és Wilson álláspontja gyöze 
delmeskedelt a cseh kérdésben A csehek 
nek azt a kérését, hogy katonai támoga
tást adjanak nekik a magyar Tanácskor 
mány csapataival szemben, a négyes tanács 
elutasította, miután Lloyd George és Wilson 
ellenezte a fegyveres villongások kiterjesz 
tését a békekonferencia munkája alatt.

— A csehek visszavonu'ása A 
M gyár Távirati . Iroda jelentése szerint a 
csehek Sáros es Zemplén vármegyéket és ’ 
Ung északi részét kiürítették

— A bécsi munkásság forradalmi 
tüt.titése. Becsben e hó 16-án forradalmi 
tüntetés volt, melynek célja : a proletárdik 
túra. A véres utcai harcokban nyolc ember 
megh-üt, számosán megsebesüllek. A kom 
munista vezetőket letartóztatták és néhány 
óra múlva ismét szabadon bocsátották. Itt 
említjük meg. hogy Olasz és Francziaor 
szagban proklamulták a politikai tömeg
sztrájkol. j

— Beiratkozások az iskolákba A 
közoktatási népbiztosig 92327-1919. V. 
számú utasítása értelmében az iskolai be
hatások szeptember 1., 2. es 3 napján tar
tatnak meg. (

— A Forradalmi Törvényszék
1 teletel. A városunkban felállított Forradalmi I 
Törvényszék Vilhelm Jakab vendéglőst szesz- | 
tilalom áthágásáért 20 ezer korona. Diamant 
József lévai lakosi sebesültek szállításának 
megtagadásáért 10000 korona, ifj, tornai 
István és neje lévai lakosokat elöfogat állí
tás és sebesültek szállításának megtagadá
sért ö—5 ezer korona pénzbüntetésre, — Sut 
János lí éves lutillai lakost kémkedés miatt 
5 évi kényszermunkára Ítélte.

— Amerika három millió niun- 
aása sztrájk élőt'. Amerikából jelentik, 
hogy Thomas francia n unkásvezer amerikai 
utazása azzal a tervvel van összefüggésben, 
amely azt célozza, hogy Amerika banyaki- 
kötö és forgalmi munkásai általános sztráj
kol kezdjenek Három millió munkásról van 
szó. Snrillie, az angol bánvamunkások ve
zetője szintén Amerikába ment, hogy a tér 
vet elősegítse

— Tilos a ká'tya- ég szerencse
játék. A híd seregföparancsnokság a na- I 
pókban a következő rendeletet adta ki a 
hadrakelt Vörös hadsereg számira: A had 
rekelt Vörös hadseregben mindennemű kár 
tya és szerencsejáték tilos Ellenkezik a 
proletarszelleinmel, a vörös katonák öntuda
tos fegyelmezettségével, inért a kártya- és 
szerencsejáték elvonja a katonát hivatásbeli 
kötelmétől, gyakran egészségét aláássa és 
könnyen romlásba döntheti. Ezen rendelet ’

ellen vétők úgy elsöizben, mint visszaesés 
esetén fegyelmi utón vonandók felelősségre 
és pedig az eset súlyosságához képest a 
legszigorúbb fegyelmi fenyítés is alkalmaz
ható. Megátalkodott visszaesés esetén pedig, 
vagy ha a kártya- és szerencsejátek egyes 
csapattest vagy alosztály keretén beiül ve 
szedelmes mértéket ölt, a vétkesek felett a 
katonai Forradalmi Törvényszék ítél. ,

— A bécsi tflntetéB áldozatainak 
temetése. Az Arboiterzeitung jelentése sze
rint valamennyi szakszervezet egyértelműen 
elhatározta, hogy a junius 15-iki tüntetés 
áldozatait Uécs kerületi munkástanácsa te 
mettette el. A kerületi munkástanács hét
ezerötszáz tagja kisérte az egész proletar- 
sag képviseletében a halottakat a sírhoz A 
ravatalokat a Városháza népcsariiokában 
állítottak föl Itt a munkástanács barom szó
noka mondott beszedet A rendet a uépör 
seg tartotta lenn, mely fegyvertelenül vonult 
ki A menetben vörös zászlókat vittek A 
hozzátartozók koszorúin kiviil csupán há
rom koszorút tettek a sírokra : a kerületi 
munkástanácsét és a két partét.

Az anyakönyvi hivatal beje tyzése. 
1919 évi jun. hó 15-tói évi jun. jó 22 ig.

Születés
Skolnyik József Gregorics Johanna, fiú István 

Házasság
Özv. l.óderer József Kovács Ju'iauna r. kath 

— Bachan Ferenci Pozsonyi Petronella, r kath.
Halálozás.

Özv. Zvara Pálné Kiss Julianna, 78 éves, 
Véredény elmeszedés. — Dessauer Antónia, 53 
éves, Szerviszivbaj. Keltés László, 18 nau, ve
leszületett gyengeség. Hajkó Miklós, 32 éves, 
golyóáltali halai. — Bucsek Lajos, 19 éves, társa 
ahal véletlen elsült fegyverből haslövés okozta 
halál. — Kis Aladár ma;yar katona hősi halait halt 
Majoros János , , „ . .
Csiffáry István, „ „ . «
Nagy István 24 éves „ „ „ „ „
Strammé r József 39 éves , . • ■
Trony-<os Géza magyar katona . ■ •
Kovács György 
Ismeretlen * ,
Ismeretlen 
Nemecz József magyar 
Berecz István magyar 
Voiklender Ottó , 
Ismeretlen „
Kis János .
Kisföldi Károly
Vas Pál „ „ 24 éves „ , „
Ismeretlen Cseh légionárius.

Ny Ivános köszönet
* Mindazon jóbaráluinknak, ismerőseink

nek, akik szeretett fiunk elhunyta alkalma 
val érzett nagy ájda lmunkat részvétükkel 
enyhítettek — ezúton mondunk hálás kÖ 
szünetet.

Léva, 1919. junius hó
Iványl András és családja.

36 -1919 sz. Barsvármegye Direktóriuma 

Hirdetmény.
Elrendelem, hogy az összes házlulajdo 

nosok és bizalmiak egészségügyi szempont 
bol a házuk előtt elvonuló járdát és csator
nákat, fél utcát minden nap a legnagyobb 
tisztaságban tartani, u in seprést, öntözést 
naponta kétszer kötelesek végezni.

Aki eme rendeletéin ellen ellenszegül, 
avagy végre nem hajija forradalmi törvény
szék elé állíttatom.

'továbbá :
Tekintettel a nagy hőségre és a had 

szintérre, ha netán bármilyen jarváuy elője
lei mutatkoznának, kötelességévé teszem 
minden egyes embernek, hogy ezen esetet 
azonnal jelenteni tartozik dr. Gergely elv 
társ városi orvosnál azon célból, hogy a 
betegség lovábbterjedese azonnal megszül) 
telhető legyen.

Léva, 1919. évi junius hó 16 \

Bella s. k. 
közegészségügyi osztályvezető.

Kiadó; Nyitrai és Társa r. t.
Nyomatott: Nyitrai és Társa r. f.-nál

kát. ’ L
kát. 43 eves , 
. 24 éves „

. 24 éves „


