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képviselője abban az üzemben, amelynek élé-
re állították. 3. A megjelölt üzemeknél a mun-
kások ellenőrzésül munkástanácsot vála^zta-
nalc. Ha a munkások száma a százat meg nem 
haladja , a / ebenőrző munkások száma bá-
róin, ha a százat, megha lad ja 5, ha az ötszá-
zat megha lad ja legfeljebb hét. Választó és 
választható az üzemben dolgozó minden 18 
évnél idősebb m u n k á s és munkásnő. Ahol a 
munkásságnak legalább negyedrésze kivánja 
a választást titkos szavazással, ot t a válasz-
tás titkos szavazással történik. A tisztviselő 
is munkás. 4. Az ellenőrző munkás tanács fel-
ada ta a proletár munkafegyelem mogterem-
tése, a dolgozó nép tu la jdonának védelme és 
a termelőmunka- ellenőrzése, ő. A tanácsköz-
társaság gondoskodik időnként kiküldött, el-
lenőrzés u t j á n minden tá rsada lmi vezetés alá 
helyezett üzem műszaki, közgazdasági leg-
főbb ellenőrzéséről, 6. H a az üzemi munkás-
tanács és a termelési biztos között valamely 
kérdésben nézeteltérés merül fel, akkor a 
munkás tanácsnak nincs joga önhatalmukig 
el járni , hanem panasszal fordulhat a szo-
ciális termelési inépbiztossághoz, amely a pa-
naszt; sürgősen megvizsgálja és 'haladéktala-
nul dönti A döntés kötelező. A m i g dönt, ad-
dig a termelési biztos rendeletéit követni kell. 
7. Eta a rendelet kihirdetésének napján lép 
életbe. 

Budapest, 1919. március 26. 
A forradalmi kormányzótanács. 

X. számú rendelet. 
Minden ház az államé. 

1. Minden lakóház a hozzátartozó bel tel-
kekkel, valamint a ház tartozékaival együtt 
a magyarországi tanácsköztársaság tulajdo-
na. 2. A .lakásbért a házfelügyelők a lakók bi-
zalmi testületének tagjaival együ t t beszedik 
és ahhoz a pénzintézethez szolgáltat ják be 
hiánytalanul , amelyet a pénzügyi népbiztos 
rendelettel kijelölt. 8. Azok, akik eddig azért 
nem fizettek házbért, mert a ház, amelyben 
l ak tak s a j á t j u k volt, va lamint azok is, akik 
o lyan ingyenlakásban laknak, amelyet nem 
az állam nyú j to t t illetmény fejében, mostani-
tól kezdve lakásbért kötelesek fizetni. A la-
kás béröss-zegét az itt felsorolt esetekben a 
szociális termelés népbiztossága ál tal alakí-
tandó kerületi lakásbizottságok á l lapí t ják 
meg. 4. A kerüle t i lakásbizottságok gondos-
kodnak a lakásbérek beszedésének ellenőrzé-
séről is. Azokkal szemben, akik a lakásbért 
pontosan meg nem fizetik, megtorló intézke-
déseket tehetnek. Ezeket az intézkedéseket a 
lakók viszonyaihoz képest kell megtenni és 
megokolt esetben el lehet rendelni, hogy a 
lakók más lakásban (szükséglakásban) he-
lyezkedjenek el, vagy azt, hogy az élelmiszer-
jegyet elvonják, ő. A kerületi lakásbizottsá-
gok gondoskodnak a házakon és lakásokon 
szükséges ja vitásokról is. 

fJ. Ez a rendelet azonnal hatályba lép a 
következő városokban: Budapest. Újpest, 
Csepel, Erzsébetfalra. Rákospalota, Pestúj-
hely, Arad. Brassó, Debrecen. Győr, Hódme-
zővásárhely, Kassa, Kaposvár. Kecskemét, 
Kolozsvár, Komárom, Lúgos, Marosvásár-
hely. Máramarossziget. Miskolc. Nagyvárad, 
Nyitra, Pécs, Pozsony, Selmec- és Bélabánya, 
Sopron, Szabadka, Szatmárnémeti. Szeged, 
Székesfehérvár, Újvidék. A szociális termelés 
népbiztossága ezt a rendeletet más városok-
ra. is kiterjesztheti . 

7. lírinek a rendeletnek 2. 3. 4. 5 és 6 §-ai 
nem alkalmazhatók azokra a muinkásházak-
ra . amelyeket a. munkás (tisztviselő) maga 
építet t vagy szerzett meg és amelyben maga 
is bent lakik. Az ilyen házak után lakásbért 
tehát nem kell fizetni, csak telekértékadót. S. 
Azokban a házakban, ahol házfelügyelő im.es, 
a lakók bizalmi férfiai gondoskodnak a bérek 
beszedéséről és a javítások összeírásáról. 9. 
Aki a beszedett lakásbéreket a beszedéstől 
számíto t t 3 nap ala t t a kijelölt pénzintézet-
hez be nem szolgáltatja, azt ,» évig terjedhető 
fegyházzal büntetik. Ugyanez a büntetés ér i 
azt is. a k i a lakóházak tartozékait szándé-
k b a n el tula jdoní t ja , vagy gzek iHirozékait 

J fogadott és a hivatalos lapban még meg netn 
I jelent rendelet hatályosnak netn tekinthető. 

A szegedi direktórium 
rendelete a munkásbiztositó 

járulékokról. 
A szegcdi kerületi munkásbiztositó pénz-

tá rná l érdekelt munkaadók jelentékeny íé*ze 
a biztosítási kötelezettség a lá eső üzemükben 
es vállalatukban alkalmazottak után -kirótt 
biztosítási, betegsegélyezési és balesetbiztosí-
tási járulékokkal még ezidőszerint is hát lm • 
lékban vannak. 

A kerületi munkásbiztositó pénztárnak 
mint a legelső szociális intézménynek, de a 
dolgozó munkásságnak is érdeke, hogy a pénz 
tár fizetési és szolgáltatási kötelezettségének 
teljesítésében fennakadást ne szenvedjen. 

Felhívjuk ennélfogva az érdekelteket, 
elsősorban a pénztárnál biztosítási járulékok 
címen há t ra lékban levő munkaadókat , hogy 
fizetési kötelezettségüknek haladéktalanul te-
gyenek eleget, illetve hátralékos járuléktar-
tozásukat haladéktalanul , a jövőben a kiro-
vandó járulékokat pedig a vonatkozó fizetési 
meghagyások kézbesítésétől számított 8 n a p 
alatt annál is inkább befizessék, mer t ellen-
kező esetben a mulasztó munkaadókkal szem 
ben mindéin egyes esetben alkalmazni fogjuk 
azokat a következményeket (két hónapig ter-
jedhető elzárásbüntetés és 600 korona pénz-
büntetés), melyeket az 1.907. X I X . t. c. ren-
delkezéseit kiegészítő 4790—1917. ;M. ÍE, sz. 
rendelet megállapít. 

Szeged, 19Í9. március 24-én. 
Di rek tór ium: lOzibnla, Udvar di W^llisuh. 

Nem szabad 
csoportosulni. 

Az utcán való csoportosulás szigo-
rúan tilos. Ha 8—10 ember áll egy 
csoportban, az illetőket a készültség be-
viszi és fogva tartja. 

A rémhírterjesztők ellen. 
Aki rémhíreket terjeszt és ezzel a 

lakosság nyugalmát zavarja, azt hala-
déktalanul a statáriális biróság elé állít-
ják. 

sz á n dékosa n megrongál j a. 
10. Ezt a rendeletet a szociális termelés 

népbiztossága h a j t j a végre. 
Budapest, 1919. március 26-an. 

A forradalmi kormányzótanács. 
XI. számú rendelet. 

A munkára való jog és a munka-
kényszer. 

Minthogy a proletárál lam megkezdi a 
magántula jdon megszüntetését azzal, hogv a 
kisipar kereteit meghaladó haladó 'izenieket, 
lakóházakat köztulajdonba veszi, a ptol el ár-
ál lamban csak annak van joga élni, aki dol-
gozik: vagy testi vagy szellemi munká t vé-
gez a társadalom fentar tására . A tanácsköz-
társaság tehát elrendeli az általános munka-
kényszert. ezzel szemben megállapí t ja a mun-
kára való jogot. Az állam köteles e l t a r t ; « i 
mindazokat, akik munkaképtelenek, valamint 
azokat, akik dolgozni akarnak, de az állam 
nem tud nekik munkát juttatni 

Budapest. 1919. március 26. 
A forradalmi kormányzótanács. 

Záróra és világítás az üzletekben, 
A forradalmi kormányzótanács rendele-

te. A szociális népbiztosság március. 25-én 
kelt 4-ik számú rendeletével elrendelt leltá-
rozási munkák t a r t amára a záróra és vilá-
gítás korlátozására nézve kiadott rendeletek 
hatályát, a leltározási kötelezettségnek aláve-
tett áruüzletek és áru r ak t á r ak ra nézve felfüg-
gesztem. 

Budapest, március 26. 
A forradalmi kormányzótanács 

rendőr i népbiztossága. 

A házasságról szóló ren-
delet még nem jelent meg. 

Budapest; március 26. (A Délmagyaror-
szág tudósítójától.) A t egnap e»ti és ma reg-
geli lapok a for rada lmi kormányzótanács 
S-i.k számú rendeleteként egy szöveget közöl-
tek, amely intézkedéseket tar ta lmaz a házas-
ságon kívüli együttélésre vonatkozólag. Mint 
az igazságügyi népbiztosság közli, ez a ren-
delet a. for radalmi kormányzótanács végleges 
állásfoglalása előtt jutott nyilvánosságra. A 
for rada lmi kormányzótanács foglalkozik 
ugyan ezzel a kérdéssel, (le a közlés idő előtt 
tévedésből történt és a véglegesen még el nem 

Halállal büntetik a telefonhuzal elvágását. 
A telefonhuzalt, ha valaki el meri vágni és ez a francia parancsnokság 

tudomására jut, az illetőt jőbelövik. Hasonló büntetéssel sújtja a forradalmi rög-
tönitélő biróság is a telefonvezeték pusztítóját. 

Rendelet jelenik meg a pénzforgalom szabályozásáról 
Budapest, március 26. A Tanácsköztár-

saság hivatalas lapjában csütörtökön fog- meg-
jelenni a forradalmi 'kormányzótanács rende-
lete, amely a pénzintézetek és biztosító inté-
zetek forgalmát szabályozza. A rendelet főbb 
intézkedéséi a következők: 

A folyószámla vagy .más betétből havon-
ta a rendelet kibocsátása napján fenálló ősz-
szeg 10 százalékát, azonban legfeljebb két-
ezer koronát lehet felvenni. Méltányosságot 
érdemlő esetekben, betegség stb.. ha a betét 
összegének 10 százaléka kevesebb, mint ezer 
korona, az egész betétet. 

Munkabérekre és tisztviselői fizetésekre 
korlátlanul lehet felvenni, ha a termeiobiztos, 
vagy a gyári munkástanács vezetői igazol-
ják, hogv az összegre tényleg az em'itett cél-
ból van szükség. A vállalatok anyag- és gép-
beszerzés céljára húszezer koronáig felvehet-
nek összegeket. Ennél nagyobb öszegeketi 
azonban csak a szocializáló népbiztos enge-
délyével '.ehet felvenni. Földbirtokosok a be-
tét 10 százalékán felüli összeg kivételéhez a 
földmivelésiigyi népbiztos engedélyét tartoz-

nak kikérni. Élelmiszerüzletek a közélelme-
zési népbiztos felhatalmazásáVa betéteiket 
korlátlanul felvehetik. Hasonlóképpen korlát-
lanul felvehetik a központok is. Átutalások a 
tanács ellenőrzése alatt álló pénzintézeteknél 
korlátlanul eszközölhetők. Külföldre és a meg-
szállott területekre átutalások csak a pénz-
ügyi népbiztos engedélyével eszközölhetők. 
Akinek folyószámlája vagv betétkönyve van, 
köteles a i>énzintézetnél személyazonosságát 
14 nap alatt igazolni. 

A korábbi vezetőségek által alkalmazott 
ügyvezető igazgatóik eddigi járandóságaikat 
kapják, de bármily címert összesen legfeljebb 
3000 koronát havonta. A pénzintézetek alkal-
mazottainak jövedelme a pénzügyi népbizto-
sok hozzájárulása nélkül nem emelhető. 

Akik a kibocsátandó rendelet intézkedé-
seit megszegik, forradalmi törvényszék elé ke-
rülnek. 

A Tanács ellenőrzése alatt álló pénzinté-
zetek névsorát a Hivatalos Közlöny fogja kö-
zölni. 


