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Az uj alkotmány.
A tanácsköztársaság másfélnapos 

ülésben letárgyalta a Tanácsköz
társaság alkotmányának eléje ter
jesztett tervezetét, a magyarországi 
proletariátusnak tehát már van ala
posan megtárgyalt, megfontolt, vég
legesen megállapított alkotmánya 
Héttön délután megválasztották a 
szövetséges központi intéző bizott
ság tagjait is, amely viszont a 
Kormányzótanácsot és annak elnö
két fogja megválasztani. A tanács
kongresszus alkotmányozó aktusa 
teljesen és alaposan elvégzett mun
kával fejeződött be. Az alkotmány 
készen van Nem papiros, nem tör
vénytárt díszmunka, ami a múzeum
ba kívánkozik, hanem valami, ami
ben máris benne van az élet eleven 
ereje. Nem fölülről diktált, hanem 
fölülről fölfogott és megalkotott 
konstrukciója mindama szükségle 
teknek, amelyek benne élnek a 
tömegekben és a jól és mozgé
kony működésnek minden föltételé
vel ellátott regulátora annak a 
küzdelemnek, ami közeli és távoli 
célokért folyik.

Amikor a proletariátus, egész 
tömegeivel, elsöizben került április
ban a választási urnák elé, tudatá
ban volt annak, hogy a tanácsok 
megválasztásával a maga alkotmá
nyának fundamentumát rakja le s 
a maga alkotmányos életét kezdi 
meg. Az alkotmány, amely most 
paragrafusokba szedve, élő törvény- 
nyé alakult, mindenben honorálja 
és valósággá teszi a proletártöme
geknek azt a hitét és elgondolását, 
amellyel alkotmányos életének első 
aktusát elvégezte. A proletariátus 
alkotmánya a proletárdemokrácia 
gondolatán nyugszik és gondosko
dik arról, hogy a már ismert alkot 
mányos szervek közé beillesztett uj 
szervekkel intézményes biztosítékok 
gondoskodjanak ennek a demokrá
ciának a kifejlődéséről és minden 
irányban való hatásáról Ez a de
mokrácia tökéletesen » dolgozók 
demokráciája és merőben uj és me
rőben más annak ellenére is, hogy 
az eddig ismert demokráciából igye
kezett mindpnt átvenni, ami abban 
jó és értékes dolog volt.

Olyan ez az uj alkotmány, mint 
amilyennek a proletariátus alkotmá
nyának lennie kell Alulról épül 
fölfelé A törvényhozásban és a 
végrehajtásban, az adminisztráció
ban és az igazságszolgáltatásban e 
hatalmas szerkezetnek minden lép
csőfokán egyformán «5-"vauiiiel 
a proletártömegek minden to' ár 
sága, akarata '’t'.j*  ellenőrzése.

| A helyi tanácsokból, mint funda 
mentális szervekből, épül meg föl
felé az alkotmánynak és az alkot
mányos kormányzásnak minden tör
vényhozó és végrehajtó fóruma és 
a legtöbb hatalmat gyakorló orszá
gos gyűlésnek épp úgy megvan a 
kapcsolata a helyi tanácsokkal, mint 
ahogy a helyi tanácsoknak állandó 
az érintkezése és a szoros kapcso
lata a fölfelé kialakult egyes alkot
mányos szervekkel. A tanácsrend
szer friss és mozgékony szerkezete 
az alkotmány és ennek minden 
megnyilatkozásában ott állanak kez
deményezve. tanácskozva és csele
kedve, a proletártömegek képviselői.

A tanácshatalom központi szer- | 
vezete a tanácsok országos gyűlése

Ez gyakorolja a Tanácsköztár- j 
saságban a legfőbb hatalmat. Mel- ! 
lette legfontosabb a fő szerv: a I 
szövetséges központi intéző bizottság, j 
amelynek messzemenő és nagyki- I 
terjedésű föladatai vannak. Az orszá
gos gyűlés együtt nem létében a 
központi intéző bizottság legfőbb 
intézője az ország ügyeinek és a 
legfőbb törvényhozói, végrehajtói és 
birói hatalmat gyakorolja. Közvet
lenül vesz részt az állami ügyek 
intézésében A népbiztosokon kivül 
tagjai közül kerülnek ki a népbiz
tosságok mellé rendelt és a népbiz
tosok munkáját kiegészítő és ellen
őrző bizottságok. Ezeken kivül az 
intéző bizottság különleges föladatok 
végrehajtására tagjai sorából más . 
bizottságokat is alakit és bizonyos 
föladatok elvégzésével egyes tagjait ! 
is megbízza.

Az alkotmány a központi intéző 
bizottsággal szervezte meg a pro
letariátus parlamentjét, de ez parla
ment nem fecsegő testület, hanem 
a szó legvalódibb értelmében dol
gozó szerv, a népbiztosságok fölött 
álló ellenőrző fórum, minden vonat- j 
hozásban és minden irányban bele- 
kapcsolódottan az ország ügyeinek i 
intézésébe. Az intéző bizottságot az 
országos gyűlés választja s hogy 
vele nem egy kiváltságos — a régi 
parlamenti értelembee vett oligar
chikus — szervet emel az ügyek*  
élére, annak szintén megvannak a 
kellő garanciái: a bizottságot hat 
hónaponként újra kell választani, tag
jaival szemben viszont abban van 
meg a proletárközösség ellenőrzi 
sének a biztosítéka, hogy az egyes 
tanácsok részéről velük szemben is 
alkalmazható a visszahívás joga.

Az alkotmány a továbbiakban 
részietesen szabályozza a helyi taná
csok működését és hatáskörét, meg
állapítja a dolgozó nép választó- I 
jogosultságát és a választójog gya- |

korlásának módjait, a költségvetési 
jogot és utolsó cikkelyében prokla- 
málja az egyes nemzetek jogait a 
Magyarországi Szocialista Szövetséges 
Tanácsköztársaságban. A proletariá
tus nemzetiségi politikája — az alkot
mány szavai szerint a következő : 
a Tanácsköztársaságban élő minden 
nemzet szabadon használhatja nyelvét, 
ápolhatja és fejlesztheti nemzeti mű
veltségét. A különböző nemzetek ön
kormányzata biztosítva van. A pro
letariátus nemzetiségre való tekintet 
nélkül megérti egymást és minden 
akaratával az osztályok megszünte
tésére törekedvén, megszünteti a 
nemzetiségi kérdést is.

A tanácsok első országos kong 
resszusa hétfőn véget ért. Munká
jának mérlege: csupa eredmény és 
haszon. Minden egyéb munkáján 
kivül véglegesen megállapított al
kotmányt adott a proletárköztársa
ságnak. Az alkotmányban prokla- 
málta a proletariátus diktatúrájának 
föntartását, de kimondotta a követ
kezőket : a proletariátus diktatúrája 
azonban csupán eszköz mindennemű 
kizsákmányolás és mindenfajta osz
tályuralom megszüntetésére és elő
készítése annak a társadalmi rend
nek, amely nem ismer osztályokat 
és amelyben megszűnik az osztály
uralom legtöbb eszköze, az állam 
hatalma is.

Hogy mindezt elérhessük, arra 
mindenki számára egyetlen parancs 
kötelező : dolgozni, dolgozni! Minden! 
a forradalomért!

Az idegen diplomáciai és egyéb hivatalos 
megbizottak különös védelméről.

A Forradalmi Kormányzótanács XX K. T. E. 
szánni rendelete.

1 § Azokat az Idegen állampolgárokat,
akik a Magyarországi Tanácsköztársaság te
rületén a külügyi népbiztos hozzájárulásával 
hivatalos megbízatásban tartózkodnak, — a 
Forradalmi Kormányzótanács különös véde 
leniben részesíti. Személyük sérthetetlen, 
mindenki a legnagyobb előzékenységgel tar
tozik nekik.

Ily megbízottak a külügyi népbiztos ál
tal kiállított külön igazolvánnyal vannak el
látva.

2. § Idegen állam jelvényei (zászlói és 
címerei), amennyiben az 1. szakaszban em 
li'ett idegen állampolgárok lukasának vagy 
hivatali helyiségének megjelölésére szolgai
nak, sérthetetlenek s erőszakos módon senki 
által el nem távolíthatók.

3 § Aki a jelen rendelet rendelkezéseit 
megszegi, a felett a forradalmi törvényszék 
ítélkezik, amely a cselekmény súlyosságához 
kepest halálbüntetést is kiszabhat.

Budapest, 1919. évi március hó 2Í.
Furrnilabiti Kormánveii'anán.
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Munkásegyetemek ás a középfokú oktatás 
keretében előkészítő tanfolyamok létesítése

A Forradalmi kormányzótanács XVIII K. T. E. 
számú rendelete

A kormányzótanács kimondotta, hogy a 
szocializmus állami propagandájának céljaira 
münkásegyetemeket és a középfokú oktatás 
kereteben előkészítő tanfolyamokat létesít s 
ennek megszervezésére biztosi minőségben 
Szabados Sándort küld tte ki

A kormányzótanács kimondotta, hogy 
az ifjúmunkások nevelési és oktatási ügyei » 
közoktatásügyi népbiztosság hatáskörébe tar 
toznak.

A kormányzótanács utasította a közok
tatásügyi népbiztost, hogy a 16 éven aluli 
ifjúmunkások részere oktatási alkalmakat 
létesítsen. Az ifjúmunkások az oktatásba 
való bevonásukkal párhuzamosán a munka 
alól mentesitendők lesznek

Budapest, 1919. március ho 28
Forr iilalmi Korm»nygólanács.

Az idegen állampolgárok védelméről

A forradalmi kormányzótanács XIV K. T. E 
sz! rendelete.

1. § Az idegen állampolgárok részére 
bárminemű szabályban vagy hatos gi ren | 
delkezésben biztosított jogokat vagy könnyi- ' 
léseket mindenki feltétlenül tiszti létben tar- • 
tani köteles.

2 Aki a jelen rendelet rendelkezéseit I 
megszegi, a felelt a forradalmi törvényszék . 
ítélkezik.

Budapest 1919 évi március hó 27.
Forradalmi Kormány tótanács.

Ékszerüzletek igénybevétele

A Forradalmi Kormányzótanács XVI K. T. E. 
számú réndelete.

1. §. Eelhatalmaziatik a szociális ter
melés népbiztosa, hogy az aranytárgyak es 
mindennemű ékszerek elárusitasával loglal 
kozo üzleteket igénybe vegye olyképpen, 
hogy kiküldöttei utján átveszi az ezen űzte 
lekben levő mindazokat az aranytárgyakat 
és a zsebórák kivételével mindazokat az 
aranyba vagy más anyagba foglalt vagy 
foglalat nélküli ékszereket és drágaköveket, 
melyeknek jelenlegi értéke 500 koronát 
meghalad.

A szociális termelés népbiztosa kikül 
dőltei az átvett értéktárgyakat a Magyar 
Általános Hitelbanknál Budapesten a beszol
gáltató felek szerint elkülönitetten letétbe 
helyezik és azután a pénzügyi népbiztos 
által kijelölendő becsüsök utján az érdekéit 
fél vagy megbízottjának jelenlétében fel be
csültetik.

2- §. Ha a Forradalmi Kormányzótanács 
az üzletektől beszolgáltatott es beszedett 
értéktárgyakat akár eladas utján, akár más 
módon értékesíteni lógja, az igénybe vett 
értéktárgyaknak a felbecsülés alkalmával 
megállapított ellenértéke a Magvar Általános 
Hitelbanknál Budapesten, vagy a jogosult 
kívánságához képest valamely más, tanácsi 
ellenőrzés ala’.t álló pénzintézetnél a beszol
gáltató fél javára folyószámlán helyeztetik 
el. A folyószámlák felett a folyószámla be 
tétekre nézve fennálló rendelkezések értel
mében lehet rendelkezni

3. § ‘Forradalmi törvényszék ilél azok 
felett, akik a rendelet szabályait megszegik.

Budapest, 1919. évi március hó 28-án. 
Forradalm i Kormányzu tanács.

Munkások betegségi és beleset biztosításénak 
kiépítése.

A Forradalmi Kormányzótanács XXI K. T. E 
sz rendelete.

1 § Betegségi és baleseti biztosítás ha 
tálya alatt áll minden munkás ('öldmives- 
munkás is).

Munkás mindenki, aki köz vagy ma
gánszolgalatban munkabér vagy fizetés fejé
ben dolgozik.

A földmivesrnunkások biztosításának 
módozatairól a munkaügyi és népjóléti nép
biztosság külön rendelettel fog intézkedni.

2. §. A betegségi segélyekre való igény
jogosultság a betegség kezdetétől számítolt 
egy évig tart.

3. § Táppénz az első 4 hétben az át
lagos napibér 6Oo/o a az első négy hét le
jártától az átlagos napiber 75’/0-a, család
fenntartóknak a huszonhatodik hét lejártától 
kezdve az átlagos napibér teljes összege.

4. §. A gyermekágyi segély az átlagos 
napibér teljes összege.

A nem biztosított családtagok részére 
szülés eseteben napi 3 korona gyermekügyi 
segély fizetendő.

5 §. A biztosított nő a terhesség utolsó 
négy hetében átlagos napibéréuek teljes ösz- 
szegét kt.pja terhességi segéiy gyanánt, ha 
megelőzőleg egy esztendőn belül barom hó
napig a pénztárnak tagja volt.

G §. Az átlagos napibér ötféle:
öt korona, akiknek keresete nincs vagy 

keresete legfeljebb öt koronáig terjed ;
tíz korona, akiknek napibére öt koroná

tól tiz koronáig terjed;
tizenkét korona, akiknek tiz koronától 

tizennégy koronáig terjed;
tizenhat korona, akiknek napibére tizen

négy koronától tizennyolc koronáig terjed.
busz korona, akiknek naptbere huszon

két koronánál nagyobb
7. §. Baleseti sérülteknek a táppénz 

mindaddig jár, amig gyógykezelésre szoruló 
betegek.

8. §. Baleseti sérültek kártalanitasának 
alapjaul u keresetet évi négyezernyolcszáz 
koronáig kell számításba venni és teljes 
muukaképtelenség esetén tjt.a/3 százalékkal, 
részleges munkaképességveszteség esetén 
pedig ennek megfelelő aranyban kell kárta
lanítani.

9. §. Tanoncok, gyakornokok és oly 
egyének, akik be nem 'ejezett kiképzésük 
miatt fizetési vagy bért egyáltalán nem 
vagy csak a szokásnál csekélyebbet kapnak, 
baleseti sérülés kártalanításukat koruk emel
kedésével emelkedőén olyan javadalmazás 
alapján kapják, amely eléri az ugyanabban 
vagy hasonló üzemben es ugyanabban az 
időben hasonló munkakörben alkalmazott
hasonló korú munkások átlagos legkisebb 
keresményét

10. §. Azokat a kedvezményeket, ame
lyeket a 8. es 9. §-ok elrendelnek, megkap
ják azok a járadékosok is, akiknek balesete 
korábban történt, de a kártalanítás összege 
még nincs jogerősen megállapítva.

11. § Minthogy a régi rendszer idején 
megállapított járadékok nem felelnek meg a 
mai megélhetési viszonyoknak, rendkívüli 
járadékpótlékot adunk mindazoknak a bal
eseti sérülteknek, akiknek járadékát a jelen 
rendelet érvénybelépése előtt jogerősen meg
állapították

A havi járadékpótlék a havi járadéknak 
száz százaléka akkor, ha a baleset 1915-hen 
történt; ütvén százaléka, ha a baleset 

1916-ban történt és huszonöt százaléka, ha 
a baleset 1917-ben vagy 1917. év után 
történt.

A járadékpótlékra csak azoknak van 
joguk, akik munkaképességüknek legalább 
-felét elvesztették. A jaradékpótlékra vonat
kozó kérelmek az Országos Munkásbiztositó 

' Pénztárhoz intézendök. Kérelem nélkül a 
pénztar nem intézkedik.

Ugyancsak az Országos Pénztárnál kér- 
I hetnek hasonló járadékpótlékot azoknak az 

elhaltaknak hozzátartozói is, akik segélyre 
szorulnak

12 §. A betegségi biztosítási járulék az 
átlagos napibér hatvan százaléka.

Üzemi balesethűl felmerülő minden 
költség a sérülés első napjától kezdve bal- 
eselbiztositási költség.

13. § A közalkalmazottak után a be
tegségi biztosítási járulékot további rendel
kezésig a munkáltató fizeti. Ezeknek táp
pénzébe és baleset járadékába azonban be 
kell számítani azt, amit szolgálati rendtartá
suk (illelményszabályzatuk, nyugdijszabalyza- 
tuk) alapján a megfelelő időre illetményeik 
(nyugdijak) munkáltatójuktól, illetőleg nyug
díjintézetüktől kapnak.

E rendelet szempontjából közalkalma
zottak az állami, törvényhatósági, községi és 
közalapítványi hivatalokban és vállalatoknál, 
a közintézeteknél, illetőleg a helyükbe lépő 
hatóságoknál, az országos és a kerületi 
munkásbiztositó pénztáraknál, úgyszintén a 
nyilvános forgalmú vasúti és gőzhajózási 
vállalatoknál alkalmazottak

14 §. Az országos és kerületi munkás
biztositó pénztárak önkormányzatában, a 
választott bíráskodásban mindkét fokon ki
zárólag csak a biztosításra kötelezett mun
kások vesznek részt

15 § A vállalati és dohánygyári beteg- 
segélyző pénztárak megszültnek?

A nyilvános forgalmú vasúti és hajózási 
vállalatok által fenntartott vállalati betegse- 
gélyző pénztárak, a magánegyesületi beteg- 
segélyzö pénztárak, úgyszintén a bányatár- 
saldák fennmaradása vagy megszűnése ügyé
ben a munkaügyi és népjóléti népbiztosság 
külön rendelettel intézkedik. Ezen intézmé
nyek is azonban kötelesek a beteg, illetőleg 
a balesetet szenvedett munkásnak betegség 
vagy baleset esetén ugyanannyit adni mint 
az országos pénztár.

16. §. Az állami munkásbiztositási hi
vatal eddigi hatásköre — a bírói és bizto
sítási tanácsai elé tartozó ügyek kivételével

I — a munkaügyi és népjóléti népbiztosság 
hatáskörébe megy át

17. §■ Ez a rendelet 1919 március 
30-án lep érvénybe. A rendelet végrehajtása

' érdekében a munkaügyi és népjóléti népbiztos 
intézkedik.

Budapest, 1919. évi március hó 29.

Forradalmi Kormánytólanács.

Népbiztos és politikai megbízott
A Forradalmi Kormányzótanács XXII. számú 

rendelete
Hatásköri összeütközések és túlkapások 

meggallására a Forradalmi Kormányzótanács 
elrendeli, hogy a „Népbiztos*  megjelölést 
csak a Forradalmi Kormányzótanács tagjai 
használhatják. A Munkástanácsok vagy a 
Kormányzótanács bármely munkakörben mű
ködő megbizottainak megjelölése : „Politikai 
megbízott. *

Budapest, 1919. március 28
A Forradalmi Kormánytótanáct.
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Néhány tzó a fenti rendeletekhez.

A szocializmus egyik alapvető elve : a 
kultúrát minél szélesebb rétegek számára 
hozzáférhetővé tenni. Ezen elv részleges 
meg valósításaként adatott ki a forradalmi 
kormányzótanács XVIII sz. rendelete, amely 
muiikásegyetemek és a középfokú oktatás 
Keretében előkészítő tanfolyamok létesítéséről 
gondoskodik. — Tudjuk, hogy az ipari mun
kások közül többen végezték a középfokú 
iskolák nehány osztályát, sőt érettségivel 
rendelkezők is vannak — A munkásegyetem 
hallgatói ezekből reksotálódnak. — Alkalmunk 
volt Budapesten a munkásegyetemen (amely 
a műegyetem épületében van elhelyezve) a 
fizikai előadások és gyakorlatok keretébe be
tekinteni Meg kell állapítani, hogy a munkas- 
hallgatók igazi tudományszomjusággal hall
gatják az előadásokat és nagy ambícióval, 
reális érzékkel végzik a fizikai gyakorlatokat 
Ezek a hallgatók tudatában vannak annak, 
hogy ezeknek a fizikai ismereteknek (és más 
ludásuak is) mérhetetlen hasznát veszik a 
szakmájukban

Hogy a munkásegyetemek minél többet 
produkálhassanak, szükséges, hogy az ifjú
munkások (eddig tanoncok) nevelési és okta 
tási ügye beható revízió ala vétessék Az 
ifjúmunkások ügye eddig feltétlenül el volt 
hanyagolva, és pedig annyira, hogy ez mu
musként szerepelt a rossz diák előtt. E tart
hatatlan helyzeten is akar ez a XVIII sz. 
rendelet segíteni Az ifjúmunkások helyzetét 
kívánatossá akarja tenni; nevelés és oktatás 
ügyüket úgy akarja berendezni, hogy majdan 
a munkásegyetemet is sikerrel hallgathassa 
és hogy mindezek alapján hivatásukat minél 
tudatosabban betölthessék

Egy egészséges társadalmi berendezke
désnek úgyis alapköve az az intézkedés, a 
mely a munkás megélhetését akkor is bizto
sítja, amikor betegség és baleset olytán 
munkaképtelen. A munkás munkateljesítmé
nye feltétlenül nagyobb, ha érzi, hogy beteg
ség vagy baleset folytán is biztosítva van a 
megélhetése. Ennek a rendeletnek termeszet- 
szerü kiegészítője az a rendelet, amely mun 
kás megélhetéséről akkor is gondoskodik, 
amikor már az aggkor miatt válik munka
képtelenné.

Valamely állam bankjegyeinek értékét 
— sok minden mellett — a fedezetül szol
gáló aranykészlet és hasonló értéktárgyak 
adják. A forradalmi kormányzótanács a ta
nácsköztársaság erejének emelése végett 
igény beveszi az ékszerüzletek arany táigyait, 
ékszereit, drágaköveit

A forradalmi kormányzótanács XIX és 
XX. sz. rendelete az idegen állampolgárok 
és diplomáciai megbízottak részére a leg
nagyobb védelmet biztosítja.

A munka érdekében.
A magyar tanácsköztársaság egyik ren 

delete kimondja a munkakényszert. A jövő 
társadalma nem tűri meg a heréket Mind
nyájunk kötelessége ezt a szellemet terjesz
teni. Azonban éppen az ellenkezőjét érjük 
el, ha a kertekben dolgozókra ilyen megjegy 
zést teszünk :

Ki hogy kapáll Most már hozzáfognák! 
Ha az illető kertben dolgozó olyan volt, 
hogy ezelőtt nem dolgozott, akkor örüljünk 
az uj szellem diadalának és ne riasszuk 
vissza ettől a munkától. Ha pedig olyan 
volt, aki eddig is dolgozott a kertben, akkor 
rendkívül igazságtalanság mások esetleges 
dologtalapságáért az ö munkáját ilyen meg-

I

jegyzésekkel kísérni. Dologtalanok eddig — 
sajnos tényleg voltak, de vigyázzunk ar
ra, hogy a szellemi munkásokat ne soroljuk 
ezek közé

Ennél súlyosabb jelenség az, amikor 
10—16 éves fiuk és leányok nagy tömegben*  
összeverődve a legocsmányabb szavak ki
abálásával lehetetlenné teszik a nők kerti 
munkáját így akarjak, elérni azt. hogy a 
kertek üresek, s igy egyéni akciók számára 
alkalmasokká legyenek. — Egyéni akciónak 
nevezik a budapesti lapok és röpiratok az 
olyan kommunizalart, amelyet az illető egyén 
a maga szakállára és a maga számára hajt 
végre.

Ezek alapján szükségessé válik egyrészt 
az, hogy a munka megvédésére rendeletet 
hozzunk és megtartásáról gondoskodjunk; 
másrészt pedig — amint kormányunk a leg
erélyesebben lép *el  az egyéni akciók ellen
— nekünk is talpra kell állnunk lopások el
len, különben megakad az egész termelés.
— A gazdasági terményekre pedig most na
gyobb szükségünk van, mint valaha.

Hogy a fenti gyermekek (részben ifjak 
és hajadonok) ilyen egyéni akciók kifejtésé
re törekszenek, annak egyik oka az, hogy a 
múlt rezsin növelésükről nem gondoskodott 
eléggé, a másik oka pedig az, hogy a ta
nácsköztársaság berendezéséről hamis fogal
mak vannak forgalomban.

Ajánljuk, hogy az utcákon, szántóföldek 
és kertek dűlő utjain felügyelet nélkül lógó
— és termést veszélyeztető — gyermekek
ből (illetőleg ifjakból) az idősebbek, erőseb
bek az iparban és mezőgazdaságban megfe
lelő munkával láttassanak el; a fiatalabb és 
gyengébbek pedig a tanítóknak váltakozó 
felügyelete mellett napközi otthonban gyüj- 
tessenek össze. Ezeknek a napközi ottho
noknak programmja lehetne a tanító felügye 
lete mellett: séta, játék, mese, olvasgatás 
sth. — forgalomban levő hamis fogalmakat 
pedig felvilágosító előadásokkal kell eltün
tetnünk.

| 
A tanítóság szocialista nevelése.

A Forradalmi Kormányzótanács XXIV sz 
rendelete értelmében az ideiglenesen átvett 
tanitóalkalmazottak állandó alkalmazást egy • 
vizsga letételének alapján fognak nyerni, I 
amely társadalmi fölfogásukra és ismereteikre , 
terjed ki A forradalmi kormány tudta, hogy 
tanítóságunktól, úgy, amint az a régi rend 
elnyomásából átjött a fölszabadító uj rendbe, 
még nem lehetett várni a kommunista tár
sadalom teljes megértését és ezért a közok
tatásügyi népbiztosság megyénkénti tanitó- 
gyülésekkel, fölvilágosító iratok terjesztésével, 
a „Néptanítók Lapjá“-nak az uj szellem 
történeti tanítás követelményeit megmutató 
mintalecke mellékletével, megtette a tőle 
telhetőt arra, hogy a tanítóság elláthassa azt 
a kiválóan fontos szolgálatot, amelyet tőle 
elvárt. Sőt többet is tett: be sem várva a 
fölvilágosító és agitáló munka gyümölcseinek 
megérését, bizalmát előlegezve a tanítóságnak, 
magas polcra helyezte a dolgozok társadal
mában az oktató munkát, amelynek a tőkés 
társadalomban nyomor és majdnem megvetés 
volt a része.

Amikor a tanítóság fizetésének méltányos 
rendezésével egyidejűén kimondotta a köz
oktatásügyi népbiztosság a Magyarországi 
Tanácsköztársaság tanítóinak azt a köteles
ségét is, hogy az iskolai osztályokban eltöl
tött órákon túl a felnőttek oktatásának, a 
mezőgazdasági oktatásnak és az analfabéták 
oktatásának is külön díjazás nélkül szolgá-

latába kell államok, hogy egyszóval egy 
egész ember egész munkáját kívánja a taní
tótól, megmagyaraztu a közoktatásügyi nép
biztosság azt is, hogy az önképzés és pedig 
úgy a szakmabeli, mint a pedagógiai, főleg 
pedig a szocialista tudományokban való 
önképzés óráit egyáltalán nem tekinti mun- 
kátlanul eltöltött időnek. Az önképzés olyan 
kötelesség a magyar tanítóra nézve, amelyet 
lelkiismerete és most a dolgozók forradalmi 
kormánya is reáparancsol. Az a rendelet, 
amelyet a közoktatásügyi népbiztosság a 
napokban kibocsát meghagyja valamennyi 
tanítónak, hogy fél kell dolgoznia és el kell 
sajátítania a következő müvekben foglalt 
anyagot:
1 Marx és Engels: A kommunista kiáltvány
2. Marx A polgárháború Franciaországban.
3. Engels : Az utópikus és tudományos szo
cializmus.
4. Bucharin Nikolaj : A kommunisták (bol
sevikiek) programmja.

E müveket a közoktatásügyi népbiztos
ság eljuttatja a alusi és városi munkásta
nácsok művelődési osztályaihoz, akik n meg
felelő áron átadják a tanítóknak. Legjobb 
volna, ha egy helység tanítói összegyűlnének 
ezeknek az alapvető munkáknak tanulmá
nyozására. Legelőször természetesen a .Kom
munista kiáltvány*  t kellene elolvasni, mon
datról mondatra meghányni, vetni; meg kell 
tanulni ezt az írást mert annélkül nincsen 
haladás a szocialista tudományban. Azután 
mindjárt reá lehetne térni Bucharin elvtárs 
ritka, világos modorban megírt könyvére. Aki 
elsajátította e kél könyv tartalmát, aki érti 
őket, az nemcsak szivében szocialista már s 
annak már szellemi élvezet lehet a Marx 
ragyogó történeti könyvének elolvasása, az 
ha megemésztette, amit olvasott, föl fogja 
fogni a különbséget az utópikus és tudomá
nyos, azaz a jámbor képzelet s a valóság 
világába való szocializmus különbségét, ame
lyet Engels oly meggyőzően fejteget.

Augusztus havában számon kérik a 
tanítóságtól e négy könyv anyagát Addig, 
ha szorgalmasak, könnyen megbirkózhatnak 
velük. Ezenkívül pedig a jövő tavaszig a 
tanítóságnak föl kell dolgoznia és elsajátí
tania a Stabó Ervin: .Marx és Engels 
válogatott müvei*  cimü gyűjteményes mun
kájában foglaltakat

A szocializmus tanai egyszerűek. A 
könyvekben, amelyeket ma asztalokra tesz a 
közoktatásügyi népbiztossag, amelyek a taní
tók egy részének bizonyára nem újak, nem 

■ fognak találni egy mondatot sein, amelyet 
gondolkodás után meg ne értenének. De a 
világmegváltó tudomány becsületes es buzgó 
átgondolását megkívánja tőlük a mai ren
delet. Őszre minden faluban kell már lennie 
valakinek, akihez szocialista tanításért biza
lommal fordulhat a nép, aki érti a kommu
nista társadalom szerkezetét, föladatait és 
elveit. A tanítóknak természetesen azt kell 
kivánniok, hogy ők tegyenek ezek az 
emberek

Tanító elvtársat figyelmébe!
Marx és Eugals : Kommunista 

kiáltvány . . 2 kor. 60 fül.
Bucharin M : A kommunisták 

programja .... 2 kor.
Engels: Utópikus és tudomá

nyos sz.ocializmus 3 kor.
Marx: Polgárháború Franciaor 

szagban.........................4 kor.
Vidéki rendelések a Szocialista-kommunista 
munkások magyarországi pártja könyvkiadó 
hivatalához Vili. kér. Szentkirály ti SO nH 

* intéserdők
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HÍREK
— Rekonstruált kormány. A taná

csok országos gyűlésének intéző bizottsága a 
következő kormányt választotta : A kormány
zótanács elnöke : tíarbai Sándor, helyettese : 
Dovcsák Antal. A népgazdasági tanács elnök
sége (<!gyszersmind népbiztosok): Varga Jenő 
Ny isitor György, Lengyel Gyula, Kajáld' h’- 
renc. Külügyi népbisztos: hun Béla. Had
ügyi népbiztos: Szántó Bda. Belügyi nép 
biztos: Landler Jenő Igazságügyi népbiztos: 
Ágoston Péter Népjóléti és egészségügyi nép
biztos : Guth Antal. Közoktatásügyi népbiztos: 
Pogány Józse‘. Az ellenőrző bizottság tagjai : 
TanczúA: János, Hajdú Gyula (Pécs) és Rá
kosi Mátyás A lakásügyi hivatal vezetője: 
Brunner József.

— Nógrád és Zólyom proletári- 
atusa a szlovák tanácsköztársíiságj**-  
mellett. (Losone junius 23) Nógrád vár
megye éa Zólyom város szlovák és magyar 
munkássága vasárnap Losoncon naggyülé-t 
tartott óriási sokaság részvételével. A nagy
gyűlésen résztvetlek Huka József és Verec/ia 
József szlovák népbiztosok is, akik közül az 
előbbi tót, az utóbbi magyar nyelven hatal
mas beszédben fejtették ki a szlovák köz 
tarsasag kikiáltásának történelmi jelentőségét. 
A naggyülés egyhangú, lelkes határozattal 
kimondotta, hogy szívvel -lélek kel csatlakozik a 
szlovákköztársasághoz és hogy természetes 
szövetségeseivé az orosz és a magyar köz
társasággal együtt vívja meg a harcot a kapi
talizmus ellen. A gyűlésről lelkeshangu üd 
vözlö táviratot küldtek a magyarországi Kor 
mányzótanácsnak és Böhm elvtárs hadsereg 
főparancsnoknak.

— Ellenforradalom. Akik nem tud
nak belenyugodni a tanácsköztársaság szel 
lemébe, kedden ellenforradalom utján ipar
kodtak Budapesten a hatalmat ismét maguk 
hoz ragadni, azonban a Vörös Hadsereg 
csakhamar elnyomta a gyenge erejű ellen
forradalmi puccsot, s rövidesen teljesen hely
reállt Budapesten a rend és nyugalom.

— A tanítók forradabuosltása 
Hatalmas és a Tanácsköztársaság megszi
lárdítása szempontjából nagyon fontos föl- 1 
adat megoldását tűzte ki céljául a közokta
tásügyi népbizlosság A Tanacsköztarsaság 
minden tanítóját pedagógiai, de különösen 
politikai tekintetben át akarja képezni Hogy 
ez az átképzés mennyire szükséges és egy 
hatalmas szellemi front fölállítására meny
nyire nélkülözhetetlen, azt nem kell külön 
hangsúlyozni. A kommunizmus elterjesztese 
a nép széles rétegeiben de kiváltkép a falu 
proletárjainak kellő fölvilagositása el sem 
gondolható a tauitóelvtarsak forradalmositása 
s minőéi tudalossabb és erélyes közremükö 
dese nélkül A tanítóság átképzése két túr 
nusban fog történni. Júliusban átképzik a 
nagyobb városokban és ezek közvetlen kör 
nyékén lakó tanítókat, augusztusban pedig a i 
falvakban működő tanítókat fogják körzeti I 
központokban összegyűjtve átképezni A fő
város tanítósága is megfelelő politikai és 
pedagógiai képzésben részesül később meg 
állapítandó tervezet szerint Az átképzést a 
közoktátásügyi népbiztosság kötelezőnek ren
deli el minden tanítóra nézve, sőt tanfolya
mok végén minden tanítótól beszámolást fog 
megkívánni. Az átképzést erre a célra kü
lön kiképzett lanitóelvlársak fogják vezetni

— Sorosás. A forradalmi kormányzó
tanács rendelete alapján Lévan és környé
kén is megtartjuk a 18-45 évesek általános 
sorozását. — Junius 30-aig tartoznak az 
érdekelt korosztályok sorozáson megjelenni, 
különben forradalmi törvényszék eléaliittalnak.

— Tájékoztató felhívás a Magyar
országon működő külföldi vállala 
tokhoz Többször előfordult, hogy külföldi 
vállalatok nem tettek eleget olyan felhívá
soknak, amelyeket hozzájuk egyes hatóságok 
és különösen a szociális termelés népbiz- 
tossaga intézett A külföldi vállalatoknak ez 
a magatartasa ellentétben áll a Tanacsköz 
tarsasag fennálló rendelkezéseivel^ amelyeknek 
betartására a külföldiek kötelezve vannak. 
Nem érintik a külföldieknek ezt a kötelezett
ségét a magyar kormánynak a külföldiek 
vagyoni védelmére vonatkozó kijelentései,

amelyek azt biztosítják, hogy a külföldiek a 
Tanácsköztársaság egyes rendelkezései folytan | 
esetleg szenvedett vagyoni kar ukért megfelelő - 
térítésben fognak részesülni Ennélfogva ; 
ezu'tal is felhiva'nak a Magyar országon mu- | 
ködő külföldi cégek és vállalatok, hogy ala 
nacsköztársaság illetékes hatóságai részéről 
hozzájuk intézet' felhívásoknak sajá1 jól fel 
fogott érdekükben yon'osan teqyenek eleget s 
általában a kibocsátott rendieteket szigorúan 
tartsák szem előtt. A I anácsköztarsaság 
kormányának és hatóságainak rendeletéi az 
üzem helyzetének kérdését nem érintő igaz
gatási intézkedések, amelyek u külföldiek 
üzemeit illetően a korábbi jog helyzethez 
képest változást nem je entenek. Felhívjuk a , 
külföldiek vállalatai figyelmét a szociális tér 
rnelés népbiztossága 21 Sz. N. és a külügyi 
népbiztosság 1 K N. számú rendeletére

— Gyászhir. Lakner László a lévai ' 
uradalomnak évtizedeken at volt fötisztvise 
lője 81 éves korában, Lévan meghalt. Hült 
tetemeit ma délután 4 órakor a róni. kath 
temetőben levő családi sirkeriben fogjak örök 
nyugalomra helyezni — Áldás emlékezetén, . 
béke porain I

— Fegyverszünet. Kedden reggel 5 
óra óla fegyverszüneti tárgyalások vannak az 
északi fronton.

— A Vörös Hadsereg viss^ze 
rezte papír- és üvegiparunkat Vörös 
Hadseregünk diadaluljának egyik igen fontos 
eredménye, hogy felszabadult a cseh uralom 
alól papíriparunk és üvegiparunk, amelynek 
gócpontja Magyarország északi részében van. 
A Rima és Sajó völgyének elfoglalása folytán 
a nagyszabosi, masznikói, özörényi és a 
Hirsch féle papírgyár jutott a kezünkbe és 
remény van arra, hogy Üzörényben a rotá
ciós papír gyártását meg lehet indítani. Az 
Ipoly völgyével és Ipolymenti területekkel 
üvegiparunk legnagyobb részét kaptuk vissza. 
A mienk lett újból az ujantalvölgyi üveggyár, 
ahol a villamos lámpához szükséges üveg
ballonokat gyártják, továbbá a zalatnói és 
málnapataki, katalinhulai, riinakovai, farkas
völgyi és jópalaki üveggyár, amelyek vala
mennyien üzemben vannak.

— A kalapgyárt is és kalap Javítás. 
Magyarország kuiapipara a múltban is jóhirii 
volt Mióta azonban a Tanácskormány elren
delte a kalapüzemek. egyesítését, a magyar 
kalapipar jóhire még folytonosan emelkedett. 
A rendelkezésre álló nyersanyagokból a ma
gyar kalapipar elsőrangú versényképes és 
szolid kivitelű kalapokat gyárt es minden 
igyekvése az, hogy a közszükségletet és az 
ízlést a legmesszebbmenöen kielégítse. A ka
lapüzemek egyesítését a mai nap befejezték, 
az üzemek terheit kifizették és az igy előál
lott kiadást mind be h hozták A íériikala- 
pok javítására, tisztítására, stb. 12 gyűjtő
helyet állították föl és később a gyűjtőhelyek 
szamát szaporítani fogják. A nyers termé
nyek földolgozásával most egyedül csak a 
Gyukits-féle kalapgyár foglalkozik, ahol az 
összes rendelkezésre álló nyersanyagot kü 
lönböző szinti puha kalapnak dolgozzák tol. 
Biztató jel a jövőre nézve, hogy a kül öld 
kereskedői világa eláraszt bennünket üzleti 
ajánlatokkal Ez a Tanácsköztársaság hitel
képességét is mutatja. így a többek között 
Svájcból kaptunk nagyon megfelelő ajánla 
lókat Svájc minden mennyiségben hajlandó 
részünkre nyersárul szállítani, az anyagért 
járó összeget frankban kéri fizetni, inég pe
dig úgy. hogy a pénzt itt Budapesten helyez
zük lététbe. A külföld általában nagyon jó 
és elfogadható üzletkötéseket ajánlott föl a 
Magyar Tanácsköztársaságnak

— Tilos át feze h ni a katonai ruhá
zatot. A katonai ruházattal felszereléssel 
és minden inas anyaggal való gazdálkodás. 
Tudjuk mindnyájan, hogy a Vörös Hadsereg
nek anyagi szükségletekkel, úgy mint ruhá
zattal, felszereléssel és egyébb anyagokkal 
vál j ellátása a különféle texlilanyagok és 
egyéb nyersanyagok nagy hiányára való 
tekintettel mily nehézségekkel jár.

Világ proletárjai egyesüljetek!

Hirdetmény.

Az 50, 100, 10 000,1,2,25 és 200 koronás 
bankjegyek beváltására vonatkozó rendelet

1 A magyar tanácsköztársaság az ország 
teljes pénzügyi függetlenségének alapján ali 
Az Osztrák Magyar Banknak 1919 évi de 
cember hó 31-vel lejáró szabadalmát nem 
újítja meg. Az Osztrák Magyar Bank jegyeit 
a mai naptól lógva az alábbi rendelkezések 
szerint fokozatosan bevonja, és az alant 
meghatározott időpontokban még forgalom 
képes bankjegyekre cseréli ki.

2 Az Osztrák Magyar Bank 50. 100. 
1000 és 10000 koronás bankjegyei 1919 
junius 30-ával megszűnnek törvényes fizető
eszközül szolgálni, a 10 és 20 koronás bank
jegyek 1919 julius hó 31-ig és az 1, 2, 25, 
és 200 koronás bankjegyek 1919 évi decem
ber hó 31ig maradnak forgalomban

3 Az Osztrák Magyar Bank bankjegyei 
a 2 pontban meghatározott időpontokon túl 
az ország területen fizetésül fel nem hasz 
Halhatok, felnem válthatók és el nem fogad 
hatók.

4 Az Osztrák Magyar Bank jegyei a 2 
pontban meghatározott határidők leteltével 
60 napon belül a postatakarékpénztárnál 
vggy bármely a tanácsköztársaság ellenőrzése 
alatt álló pénzintézetnél, illetőleg azok bár
mely közvetítő helyénél beváltás és kicseré
lés végett bemutathatok.

5 A beváltásra kitűzött határidő eltel
tével az Osztrák Magyar Bank bankjegyei a 
magyar tanácsköztársaság területén érvényü
ket vesztik és azok többé kicserélés végett 
nem mutathatók be

Ha a beváltás elháríthatatlan akadályba 
ütközött ennek Igazolása esetén a pénzügyi 
népbiztosság a népgazdasagi tanács pénzügyi 
főosztálya engedélyezheti, a jegyi k későbbi 
beváltását.

6. A forgalomból kivont bankjegyek a 
beváltásra kitűzött határidő alatt 4 pontban 
megjelölt pénzintézetnél betét vagy folyó
számlára is elhelyezhetők Az ily követelések 
visszafizetése tekintetében a pénzügyi nép
biztosság rendelete értelmében a betétkönyv 
vagy folyószámla birlokosa korlátlanul ren
delkezhetik.

6 A bankjegyek beváltásával kapcso
latban semminemű levonásnak helye nincs a 
beváltó intézet azokat teljes korona ériekben 
cseréli be

8 Aki a 2-ik pontban megjelölt határ
napok elteltével a forgalomból kivont bank
jegyet fizetésül felhasznál, elfogad vagy fel
vált, vagy a rendeletet bármily módon kijét- 
sza forradalmi törvényszék elé kerül, s a 
kiszabandó büntetésen felül a birtokában 
talált ily bankjegyek elkobzás alá esnek

9. A feljelentőt jutalmul az elkobzott 
összeg értékének fele illett.

Beváltó helyek Léván :
Állampénztár (Adóhivatal, várban) 
Barsmegyei Népbank Telepe Lává
kéval Kereskedelmibank
A Lévai Takarékpénztár 
Lévai Takarék és Hitelintézet.
A rendelet a kihirdetés napjait lep 

életbe.
Léva, 1919 junius 28.

BarsTármegye torminyiótuács BIíImí

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi jun. hó 22 -tői évi jun. hó 29.-ig.

Születés.
Hóna István Raschman Ilona, fiú, István 

László. Lukacs János Varga Mária, leány, Erzsébet. 
Laufer Ernő V\ illielni Margit, fiú, Utónevet nem 
kapott Kiss István Segyivi Erzsébet, leány, Margit

Házasság.
Gápel János Kálmán Sellinger Julianna, r. 

kath. Özv. Mískala József özv. Sztibula Julianna, 
r. kath.

Halálozás
Tamás Béla, 16 éves, Ellenséges repülő ál 

tál dobott gránáttól test roncsolás, Laufer — utó
nevet nem kapott fiú 6 óra veleszületett gyenge
ség, Lakner László 80 éves Érelmeszesedés, 
Recsnik Ferencz, Pálinkás Ferencz, Dócs István, 
Bata János, Ismeretlen, Hadaró Gyula, |<ősi|ialált 
haltak mint vörös katonák-

Nyomatott: Nyitrai is Társa r. f.-nál.


