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bizottságot és nyomban kezdjék meg 
a városi hivatalok felülvizsgálását 
racionálásl szempontból. A hivatalve-
zetőket utasitotam, hpgy 5 napon be-
lül tegyenek Jelentés? milyen javasla-
taik vapnak a hivatalnoki létszám 
további csökkentésére és az ügyvitel 
ricinalízálására. 

A polgármester által elrendelt ra-

dikális intézkedésekre azér t van szük-
ség, mer t amint köztuüomásu, Ra jk 
elvtárs, belügyminiszter kijelentette a 
polgármesterek értekezletén, hogy a 
tisztviselői létszámot az 1938-as előtti 
idők létszámára k e í csökkenteni és 
még ebből a létszámból is el keU bo-
csájtanl 10 százalékot. Szegeden 1938-
ban 1239 volt a városi tisztviselők és 

alkalmazottak száma, 1946-ban pedig 
1530. Ebből 180-at m á r felfüggesztet-
tek, 111-et kell tehát még ejbocsájtani, 
hogy helyreálljon az ,1938-as létszám-
Ezután még 10 százalékos csökken-
tésre van szükség, hogy rférjiik a 
belügyminiszter által engedélyezett 
létszámot. 

Legfelsőbb helyről" irányították 
a Somogyi—Bacsó-gyilkosságot 

Dettre Béla elvtárs emlékezése egy 26 év előtti Margít-köruti 
„bizalmas" beszélgetésre 

(Szeged, április 10) Az újságok mos-
tanában sokat foglalkoznak Kovarcz 
Emillei, Szálasi egyik főpribékjével, akit a 
szövetségesek nemrég adtak át a magyar 
hatóságoknak. Kovarcz, amint ismeretes, 
már a húszas évek ellenforradalmi fehér-
terrorja idején élénken résztvett a bal-
oldali vezetőférfiak üldözésében és köz-
tudomás szerint egyik tettese a Somogyi 
—Bacsó-féle gyilkosságnak. 

A lapok hiradásai szerint Kovarcz 
Emii azt vallotta, hogy Somogyit és Ba-
csót, a magyar munkásság vértanúit Hor-
thy parancsára ölték meg. Vallomása 
senkit sem lepett meg, hiszen mindenki 
tudta, hogy a gyilkosok csak azért nem 
kerülhettek a reakció gyászos bukásáig 
rendőrkezre, mert magas helyről fedezték 
őket. 

Huszonhat éve történt... 
Erről beszélgetünk Dettre Béla elv-

társsal, a szegedi kereskedelmi és iparka-
mara jelenlegi vezetőjével, aki annaxidején 
mint tényleges honvédszázadost forradalmi 
tevékenység miatt bebörtönözték s akinek 
ezzel kapcsolatban érdekes emléke és do-
kumentuma van Kovarcznak Somogyi—Ba-
csó-gyilkosságban való részvé e érői. 

— Ezerkilencszázhusz februárjában — 
emlékezik Dettre Béla — a „tanácsköztár-
saság érdekében kifejtett tény -dé-"-em 
miatt annakidején röviden, kedves köz-
vetlenséggel „büdös kommunisia volt a 
nevem és a Csillagbörtön lakó<a voltam. 
A hónap második felében, a nspra már 
nem emlékszem, megjelent a főfoglár és 
közölte velem a rendetetet, hegy azonnal 
csomagoljam össze a „betyárbutort" mert 
félóra múlva áfkisérnek a Béke-u'caba. 
Ott azzal fogadtak, hogy az éjszaka folya-
mán elvisznek Szegedről. Tudtam jól, hiába 
is kérdezném, hogy miért és hová, ha tud-
nák, akkor sem merné* megmondani, az 
ellenforradalom megfélemlített pribékjel. 
Hajnalban egy százados és egy főhadnagy 
jött é' tem, ők kisértek aut val az állomásra, 
miu án előttem csőre töltötték pisztolyukat 
A százados, lekötelező nyájassággal mon-
dotta töltés közben: „Az esetleges szökési 
kísérletre való tekintettel". 

A Margit-kőrúton 
— Egy, részünkre fenntartott fülkében 

vittek Budapestre, az akkor már a kom-
munisták kínzásáról hírhedté vált Margit-
köruti börtönbe. 

— Néhány napig egyedül voltam zár-
kámban. Egy délután rózsásarcu, bőrbe-
kecses polgáriruhís fiatalembert tettek be 
hozzám. A fiata ember Megay hadnagy 
néven mutatkozott be, hozzáfűzve, hogy 
az Ostenburg- különítmény tagja. Fogoly-
társam különös elbánásban részesült. Mig 
én a rabok szűkös é<- silány kosztján ten-
gődtem, neki minden étkezéskor a Palace-
szállodából, az Ostenburg-kUlönitmény 
főhadiszállásáról hozták az ennivalót. 
Neki minden alkalommal közvet tették 
Ostenburg — akié akkor a hatalom és a 
dicsőség volt — üzenetét, minden szigorú 
cenzúra és minden tilalmas rendelkezés 
ellenére. 

Megay hadnagy bizalmas 
— Megay hadnagy mikor megtudta, 

hogy szegedi vagyok és az édesapját, aki 
annakidején Szegeden a kerületi h ü biz 
tosság parancsnokságának főnöke volt, igen 
jól ismertem, bizalmas lett! Elfecsegte, 
hogy Kovarcz Emillel együtt résztvett So-
mogyi 6s Bacsó megyil tolásában. Elmon-
dotta azt is. hogy Kovarcz Emillel, aki a 
Somogyi—Bacsó halálautót a ducaparti 
vesztöhekre vezette, aki most itt az első 
emeleten van elhelyezve, öt is elbujtatták 
a Margit-kőru;i börtönbe, nehogy a rend 
őrség kellemetlen kérdésekkel zaklathassa 
őket a gyilkossággal kapcsolatban, annál 
is inkább, mert Kovarcz monogramos zseb-

kendőjét az időközben megkerült haláiautó 
szerszámosládájában megtalálták és mert 
az ügyeletes tiszt azt vallotta, hogy az 
autószin kulcsa Kovarcznál volt, tehát az 
ö tudta és beleegyezése nélkül azt senki 
sem vihette ki onnan. Csak néhány napig 
lesznek itt. mondotta, csupán addig, amig 
„legfelsőbb helyről" nem érkezik utasi'ás 
a rendőrség részére, hogy az ügyet tegve 
át a katonasághoz. A katonaság fogja majd 
a „nyomozást" vágezni, így azután „vég-
leg" el lesz intézve a dolog. 

Az örökre eltemetett 
Somogyi—Bacsó-féle 

gyi lkosság 
— Öt, talán hat napig volt zárkatár-

sam Megay, akkor bucsut vett tőlem, ki-

szabadult. Tiszti küldöttség jött érte Os 
tenburgtól. Búcsúzáskor közölte velem, 
hogy minden simán ment, az „ügy" örökre 
el van temetve. Tévedett. A „végleges" el-
intézés 26 évig késett. Kovarcz most felel 
"•ajd érte, Megay és a többiek, akik még 
élnék közülük, később, de a számonkérés 
nem fog elmaradni, justitia szemei be van-
nak kötve, de nem alszik, csak várni kény-
szerül. Mostanáig várt, most lesújt a mun-
kásság két mártírjának gyilkosaira és fel-
bujtójára. 

Eddig tart Dettre elvtárs emlékezése, 
amely szintén cáfolhatatlan bizonyíték Ko-
varcznak a Somogyi—Bacsó gyilkosságban 
való részvétele mellett, de bizonyít k 
amellett is, hogy a gyilkosságnak Horthy 
kormányzó is részese. 

Megismételték Zadravecznek a szegedi gondolat 
„hősének" népbirósági tárgyalásit 

(Budapest, április 10) A népbiróság I megismételték a már megtartott főtárgya-
szerda délelőtt folytatta Zadravecz István I lást olyan formában, hogy az elhangzott 
háborús és népellenes bünperének főtár-1 tanúvallomásokat felolvasták, majd ujabb 
gyalását.j Az ügyész-szerepcsere miatt tanukat hallgattak ki. 

Háromszázezer pengő a kenyér 
(Szeged, április 10) A munkabérek 

ujabbb emelése köve keztében szerda dél-
ben nagy fürgén összehívták a kenyérár-
megállapitó értekezlete? amely mint emlé-
kezetes legutóbb pénteken emelte a ke 
nyér árát 240 000 pengőre. A szerdai ér-
tekezlet 300 ezer pengőben szabta meg 
egy kiló kenyér fogyasztói árát, Az ár kö-
rül vita keletkezett. A viszonteladó kis-

kereskedők képviselője kifogásolta, hogy 
az uj kenvérárban nincs benne a részükre 
láró tízszázalékos haszon. Vtázont az adót 
aszerint kell fizetniők Végül is beleegyez-
tek ebbe az árba, hangsúlyozva, hogy haj-
landók áldozatot hozni cakhogy a kenyér 
ára tovább ne emelkedjék. Viszont kérik 
az a d ó ü g y i hatóságokat, hogy vegyék ezt 
figyelembe és eszerint adóztassák őket. 

Az infláció ufja 
59,415,9 milliárdra emelkedett a bankjegyforgalom 

(Budapest, április 10) A Magyar Nem-.31-iki forgalommal szemben 25.414.5 mil-
zeti Bank szerint a bankjegyforgalom az I liárd pengővel 59.415,9 milliárd pengőre 
április 7-i kimutatás szerint a márciusienelkedett. (MTI) 

Angol parlamenti bizottság 
jön Budapestre 

(London, április 10) Az angol rádió 
bejelentette, hogy brit parlamenti központi 
bizottság érkezik a húsvéti ünnepre Ma-
gyarországra. A Magyarországot látogató 
képviselők között van John Haire, aki az 
Alsóházban már több ízben foglalkozott 
magyarországi kérdésekkel, valamint még 
néhány más képviselő. 

Százszázalékkall emelkedik 
a postai díjszabás 

(Budapes? április 10) A postavezér 
igazgatósag közli, hogy 1946 ápriltá 11-től 
a jelenlegi posta-, távíró-, távbeszélő- és 
rádiódijakat 100 százaikkal felemelik. Az 
uj díjszabás szerint 20 gramos levél di a 
< elvben 80.000, vidék'e 160000. kültáidre 
640.000. A levelező ap 64.000, vidékre 
120.000, külföldre 400 000. A nyomtatvány 
di a 20 gramig 24.000, csomag dija 5 
kg-ig 400000, 10 kg-ig 640.000 pengő, A 
tavirat szódija 64.000 pengő Helyi beszél-
getés dija Budapesten 96.000, vidéken 
64 000 pengő. A távolsági beszélgetés dija 
3 percenkent dijővek szerint 380000 pen-
gőtől 1,920 000 pengő. A r di-elöfizetés 
dija: 1,600.000 pengő. A díjszabás többi 
tételeiről a postahivatalok adnak felvilá-
gosítást. 

Ha 14.000 német 
protestáns l e l k é s z . . . 
(Frankfur t , április 10.) NiemőSer 

lelkész F rankfu r tban beszédet mon-
dott. NiemőUer elitélte a németek-
nek az t a törekvését, hogy a náci-
urálom bűneiért a felelősséget az 
egyik emberről a más ikra há r í t j ák . 
. Ha 14.000 német protes táns lelkész 
1933-tól kezdve a szószékről elitélte 
volna a náci-uralmat — mondotta —, 
le t t vona még 14.000 már t i r , de a 
későbbi eseményeket el lehetett volna 
kerülni. 

SZÉCHENYI FILMSZÍNHÁZ 
Április ll-től csütörtöktől mindennap 
bemuta'iuk Baafl Rathborae, Victor 

McLaglen főszereplésével 
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( Ö R D Ö G S Z I G E T ) 

Izgalom 1 Humor! Szerelemi 
Kisérő műsor: Zenei háromszög 

Mihnl-aapő trükkfilm 
Figyelem! Előadások kezdete 3, 5,7. 

Elővétel délelőtt 11—12-ig. 
Pénztárnyltas az előadás ltezde»e előtt télőrával 

Újjáépítésről, rohammunkáról, B-Iis-
táról, szanálásról beszélünk. A közélet ve-
zetői vért izzadnak, hogy az ujiáépités és 
a szanálás valósággá is váljék és valaho-
gyan ki lehessen húzni a kátyúból az or-
szág és közületeinek megrekedt szekerét. 
Amikor mindenki fg a munka lázától és 
az alkotás vágyától, valósággal vérlázitóan 
hat az a néhány soros kis akta, amelyet 
tegnap olvastunk a városházán. 

Az aktán a tiszti főorvosi hivatal a múlt 
év december 3-án arról értesítette a vá-
rosi mérnöki hivatalt, hogy a fertőtlenítő 
intézet javítási munkálataira rendelkezésre 
áll háromszázezer pengő. Kérte a tiszti 
főorvosi hivatal a mérnökséget, hogv eb-
ből az összegből a fertőtlenítő intézetben 
szükséges javítási munkálatokat végez-
tesse e? vagy a járványkórházban fertőt-
lenítő kamrát állítson fel, esetleg a pénz 
egyéb hasznos felhasználására tegyen ja-
vaslatot. 

A mult év december 3-án elküldött 
tiszti főorvosi átiratra a mérnöki hivatal 
a napokban a következőket válaszolta: 

„Miután a szükséges javítások elvégzé-
séhez vállalkozót nem találtunk s a három-
százezerpengő hitel közben elértéktelenedett, 
javasoljuk az ősszeg visszautalását." 

A dologhoz szinte nem is kell kom-
mentár, a válasz annyira maga helyett be-
szél. Annyit azonban mégis megkérdezünk: 
vájjon csinálhat olyat büntetlenül a mér-
nöki hivatal, hogy egy jelentéktelen javí-
tási munkát hónapokig elszabotál, mig 
végül is a javitás elvégzésére kiutalt pénz 
értékét veszti és a javításból nem lehet 
semmi ? 

Traktor-kenőolajat hitelbe 
vásárolhatnak a gazdák 

Budapest, április 10, (Saját tudósítónk 
telefonielentése) Ismeretes a Gazdasági 
Főtanácsnak az a régebbi rendelkezése, 
hosy a traktorokhoz szükséges üzemanya-
gvkat a gazdák hitelbe kapják meg, még-
pedig olyan módon, hogy a kapott petró-
leumért vagy benzinért az uj termés be-
takarítása után megfelelő mennyiségű ga-
bonát adnak cserébe. Panaszkodtak a 
gazdák amiatt is, hogy igen drága a ke-
nőolaj és nem tudják megfizeni. Ezért a 
Gazdasági Főtanács most ugy rendelkezett, 
hogy a kenőolajat is hitelbe vásárolhatják 
meg a gazdák a traktorokhoz és szintén 
az uj termés betakarítása után kell majd 
gabonában megfizetniük. Elrendelte ezen-
kívül a Gazdasági Főtanács azt is, hogy 
a termelési bizottságokon keresztül a gaz-
dák igénybevehetik a Budapest területén 
levő összes ig'kat és traktorokat földjük 
megműveléséhez. 

Ujabb kiutasítások 
Pozsonyból 

(Pozsony, április 10) Megbízható hirek 
szerint Pozsonyból ismét több magvar 
nemzetiségű személyt utasítottak ki. Több 
esetben megtörtént az is, hogy a magvar 
kereskedőnek üzleiében gondnok telepedett 
le, ami körülbelül egyértelmű a va yon-
elkobzássai. Ugyanekkor a pozsonyi tan-
kerületi igazgatóság egyik körrendelete 
megtittja, hogy a magyar tanítók magán-
úton tanítsanak magyar gyermekeket. 
Csehszlovákiában egy teljes év óta szü-
netel a magyar tanitás. A magyar tanító-
ság egy év óta fizetes nélkül van. 

Elsőrendű portugál szállodába 
„internáltak" néhány volt 

magyar nagyiparost 
(Lisszabon, április 10.) 1944 júniusá-

ban német repülőgépen Portugáliába 
érkezett magyar nagyiparos családok 
t ag ja i t a portugál kormájn]y 3 nap i 
lisszaboni tartózkodás u tán az ország 
belsejébe internálta. 1945 j anuá r j ában 
sikerült engedélyt kapniuk a r ra , hogy 
Lisszabonba, illetve környékére köl-
tözzenek. Jelenleg is i t t élnek első-
rendű szállodákban. I t t vannak a 
többi között Chorin Ferenc felesé-
gével és három gyermekével, Xornfeld 
Móric feleségével és leányával, wei6z 
Alfonz feleségével és három gyerme-
kévek Weísz Jenő feleségével és há-
rom gyermekével és özv. Mauthner 
Alfrédné három gyermekével. 

(z) Az Osasály sor* játék főnyere-
ménye s három milliárd. Sorsjegyek 
Petőnél. 


