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Szeged város nehéz pénzügyi 
helyzeté ismeretes. Ennek elle-
nére a város vezetősége ugy 
{igyekezett, hogy a belügyminisz-
teri utasításnak eleget téve kike-
rülje a deficitet es hiánymentes 
költségvetést állttal! össze Ezt 
a költségvetési vizsgálják most 
felül a belügyminisztérium és a 
c&n íügymini sz térium kiküldöt-
tei. Ebből az alkalomból kívá-
nunk néhány szól szólni a város 
költségvetéséhez és az állam! 
képviselőihez, akik a költségve-
tést felülvizsgálják. 

Helyeseljük a váltós vezetősé-
gének" amá igyekezetét, bogy a 
lehető legkisebb mértékben veszi 
igénybe az állam segítségét. A 
magyar pénz stabilizál fsának 
egyik előfeltétele voR és még ma 
ás az, hogy a kiadásokat a mhii-
mu'mra csökkentsük és össz-
hangba hozzuk a bevételekkel. 
Fontos szükségletek háttérbe-
szoritásával, a kiadások lefara-
gásával sikerült a város vezető-
ségének kiegyensúlyozott költ-
ségvetést. létrehoznia. A költség-
vetés összeállítása óta a felemeli 
tisztviselői fizetések, munkabé-
rek már fedezetet nem találnak 
és más súlyos feladatok megol-
dallauul maradnak. 

A legsúlyosabban nehezedik a 
tv áros vezetőségére a muukaliéí-

oliek. problémája. Az utolsó 
polgármesteri jelentés 5800 mun-
kanélküliről szám oh. A város 
vezetőségére ezirányban kettős 
feladat bárul: egyrészt uj .üze-
nteket kell létesítenie — cs itt .a 

' gázgyár községesitésére is gon-
dolunk .—,•• másrészt törődnie 
kell azzal, hogy Szeged hatódó 
magángazdálkodását, kereske-
delmét talpra állítsa és ezen ke-
resztül teremtsen uj munkaal-
kalmakat. 
. Az uj üzemek létesítése azért 
is fontos, hogy megteremtsük 
azokat a bevételi . forrásokat, 
amelyektől a város a földreform 
sorári eleset). A jelenlegi bevételi 
források nem elégségesek ah-
hoz, liogy a város szilárdan 
egyensúlyban tartsa költségveté-
sét. A takarékossági intézkedé-
sek, amelyeket a város vezető-
sége elhatározott, nem hozhat-
nak! alapvető javulást. A Magyar 
Kommunista "Párt nagyszegedi 
szervezete felismerve ezt a hely-
zetet. tervet dolgozott kí Sze-

ged város meglévő üzemeinek fej-
lesztésére és uj iizemek alapítá-
sáén. Csak ezen az uton lehet tar-
tósan rend behozni a város pénz-
ügyeit iés ugyanakkor lényegesen 
megjavítani' a szegedi munka-
piac helyzetét is. 

Amiilyen fontos Szeged város 
üzemeinek fejlesztése, épp oly 
léüycgcs kérdés az is, hogy a 
kormány megfelelő segítségben 
részesítse a szegedi üzemeket, 
kisiparosokát és a kereskedel-
met. A kormánynak többet kell 
gondolnia Szeged hitel- és áru-
ellátására. A vidék általában hát-
rányban ván a "fővárossal szem-
ben, 'de ez a visszaszoritottság 
Szeged cselében különösen fel-
tűnő. 

Ezeknek a problémáknak egy| 
része közvetlenül, más részei 
közvetve függ össze, a város ve-
zetésével és a város költségveté-| 
sével. Lehetővé kell tenni, hogy! 
Szeged városa nagyobb lendü-i 
leltei foghasson nelii az újjáépí-
tés és alkotás művének. Ennek I 
legelső feltételé a pénz, a'köütfj 
csőn, amely kiissé szabad moz-! 
igásl engedélyez a jelenlegi szük-
reszabott költségvetésnél. Nem i 
gondolunk arra, hogy elvonjuk 
az állam adóbevételeit a város j 
számára, de ezenkívül is van-
nak eszközök, amelyekkel a meg-
jelölt célt et Tehet érni. 

A nagy átfogó kérdések mel-
lett vannak, kisebb részletkér-
dések is, amelyeknek megoldá-
sa időszerű lenne. Igy helyes i 
vblna a várostól elvett erdőség-1 
nek Visszaadása, hogy ezzel is I 
gazdálkodhassék a város. Előse-
gítené a város fejlődését az is, I 
na az Igazságszolgáltatást de-j 
centralizálnák és Szeged, mint j 
az ország második legnagyobb j 
váltósa, "fellebbviteli [órumot 
kapna. Viszont nem tartanánk 
helyesnek, ha az itt kiépült népi 
jjoíléglumok számát csökkente-
nék, mintahogyan erről szó van. 

Ezek azok "a szegedi kérdé-
sek, amelyek a költségvetés nagy-j 
vonalú tárgyalásánál felmerül -
Iietnek és amelyek megoldásra 
várnak. Meg vagyunk róla győ-
ződve, hogy a fentemlitett két 
minisztérium kiküldöttei kellő 
alapossággal és jóakarattal vizs-
gálják meg a problémák e nagy 
halmazát és segítségünkre lesz-
nek városunk t al praá Slitásában, 

écsbe szökött 
A törvényes eljárást Pieifíse távollétében is lefolytatják 

Budapesti lapjelentés szerint 
kedden a késő esti órákban 
futótűzként terjedt el poli-
tika! körökben 'az a hir, 
hogy Pfeiffer Zoltán, a Ma-
gyar Függetlenségi Párt ve-
zére megszökött Budapest-
ről. 

Pféiffer Zolt án kedden még meg-
jelent az országgyűlés ülésén, 
ahonnan fél 3 óra tájban távo-
zott. Innen lakására ment, majd 
délután lakásáról is eltávozott 
és azóta sen> őt, sem feleségét, 
sem gyermekéi, sem gyermek-
nevelőjét nem látták. * ' 

Szerdán reggel egy Kiss Béla 
nevű soproni fiatalember keres-
te Pfeiffer Zoltánt lakásán. 

A nemrégiben megszökött 
Nagy Ferenctől hozolt Bécs-
ből üzenetet Píeifíeraek, 
hogy hízza rá magát líiss 
Bélára, aki a határon ké-
résziül Bécsbe vezeti. 

Kiss Béla elmondottá, hogy Wil-
lems Tibor volt nyugatos" zász-
lóssal Sopron környékén ember-

csempészettel foglalkozik. Kiss 
Béla elkésve érkezett Pfeifferért, 
aki akkor már eltűnt. 

A legutóbbi időben detektívek 
kisérték Pfeiffert, de szabad 
mozgásában és cselekedeteiben 
nem gátolták a mentelmi bizott-
ság kiadatásáig. 

Pfeiffer Zoltán két nap ó!a 
bizalmas barátaival megtár-
gyalta á szökés minden le-
hetőségél. Pártjába beszer-
vezeti fasiszta elemek már 
régóta előkészítették Pfeif-
fer szökésének módját. 

Az államvédelmi osztály eré-
lyes nyomozási linditott Pfeif-
fer megszöktetőinek kéZrekeri-
tésére es minden remény meg-
van arra, hógy hamarosan fel-
számolják azt a bűnszövetkeze-
tet, amely jobboldali pofitiku-
soknak az országból való ki-
csempészésével foglalkozik. 

Szerdán délelőtt kapott je-
lentés szerint Pfeiffer már 
Bécsbe érkezett és azonnal 
felkereste lakásán S. Nagfy j 
Ferencet, ák' annakidején 

Varga Bélával együtt szökött 
ki az országiból. 

A mentelmi bizottság 
Pfeiffer kiadását javasobia 

Az országgyűlés mentelmi bi-
zottsága szerdán délelőtt Far-
kas Mi hál v elnöklete a falt tár-
gyalta Pfeiffer Zoltán ország-
gyűlési képviselő mentelmi ügyet 
Előadóul Szélig Imre képvise-
lőt választották még. 'Az előadó 
behatóan ismertette a tárgyalás 
alatt álló ügyet. A menteírtii bi-
zottság az ügyet részletesen meg-
tárgyalta. A tárgyalás során ki-
hallgat la a bizottság Fcrencz Ti-
bort, a budapesti népfőügyész-
ség vezetőjét, továbbá Bajor 
László ligazságügyniinisztériumi 
osztályfőnököt] A bizottság ugy 
határozott, hogy javaslatot ter-
jeszt az országgyűlés elé. hogy 
Pfeiffer Zoltán képviselő men-
telmi jogát, az előzetes letar-
tóztatást is magában foglaló ha-
tállyal függessze fei! 

A bizottság határozatával 
szemben B.ákh András és Yán-
cjor Ferenc képviselők, bizott-
sági tagok, kisebbségi véleményt 
jelentettek be. 
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ftektllteket és hontalanokat meg-
akadályozzák a hazájukba való 
visszatérésben és övezeteikben 
megtűrik a szovjetellenes szerve-
zeteket. 

Gromikó szovjet kiküldött az 

A belügyminisztériumi köKli: 

Fisll-Scbmldf kimet 
P e w a i i a p b ü f l a p e s t l l i s t á j á n l e B S I f e f f e 

Peyer Károly nyilatkozatot 
küldött a Magyar Távirati Iro-
dának közlés céljából és egyben 
tagadta, hogy Piski-Schmidí Fri-
gyes lényeges szerepet játszott 
volna mozgalmában. Erre a nyi-
latkozatra a belügyminisztérium 
sajtóosztálya közleményt adott 
ki.' Megállapítják, hogy Peyer 
Károly állításai nem felelnek 
meg á valóságnak. Megáll api íja 

Í
a belügyminisztérium Közlemé-
nye, hogy 

Pjiska-Schmidt Frigyest a Peyer 
párt nagy budapesti listáján a 
Mtenccdtk helyén jelölték. Ez 
bizonyítja, hogy a Peyer cso-
port nak tevékeny tagja volt. 

Pever Károly részére saját kéré-

sére két megbeszélést készítettek 
elő attémszérvezot vezetői: PiskiB 
Schmlidt Frigyes és Gál Róbert 
.Tack Guinn ararikaí újságíróval. 
Péyer tudott Piski-Schmidt kap-
csolatairól. Ezenkivül tudott 
Peyer a szökésekről is, a szöke-
vények külföldi tartózkodási he-
lyéről. Ez utóbbiról Piskiüé tá-
jékoztatta. Peyer 'állításaival 
szemben tény, hogy bizonyos kül-
földi körökkel kapcsolatos meg™ 
hizatást. adott Pisld-Sclimidlnek. 
Többek kőzött sajátkezüleg irt 
névjegyet adott neki ,hogy kül-
földön kellőképpen igazolhassa 
magát. Mindezeket a tényeket 'az 
államvédelmi osztályon elhang-
zott egyértelmű vallomások iga-

\ nak a háborús uszítás elitélés 
ről szóló határozati javaslatát 
egyhangúlag megszavazta. 

A szavazás ulán Visinszkij, a 
szovjet küldöttség vezetője a kö-
vetkező nyilatkozatban okolta 
meg a határozat szovjet rész-
ről történt megszavazását: 

"A szovjet küldöttség meg-
szavazta a politikai bizottság 
határozat! javaslatát, jólle-i 
hot a határozat félmegoldás:. . , . . , . 
és nem kielégítő, minthogy Ax októbert torradalom harmmceves 
nem nevez! meg azokat az 
országokat, amelyekbe", a 
háborús uvi'iás különösen 
kiterjedt. 

A közgyűléstől hozott határozat 
azonban megbélyegzi a háborús 
propaganda minden formáját és 
a szovjet javaslatok alapvető 
célja, mint ismeretes, a hábo-
rús propaganda s az uj háború-
ra uszítás megbélyegzése volt. 
Minden egyéb meggondolás és 
a határozat minden egyéb ré-
sze alárendelt jelentőségű ennek 
a fontos feladatnak megoldásá-
val szemben. A háborús propa-
ganda megbélyegzése valameny-
nyi békeszerető nép létérdeke 
és kifejezi az egész haladó szel-
lemű emberiség békevágyát. A 
Szovjetunió küldöttsége a" hábo-
rús- propaganda elitélését a leg-
fontosabb és legsürgősebb fel-
adatának tekintette és tekinti. 

S so v ete l lenes tevékeny-
séa NémelórszáqhEn 

A Szovjetunió kiküldötte az 
Egyesült Nemzetek társadalmi 
bizottságában ismét "élesen bí-
rálta Németország és Ausztria 

által követelt földosztást, hogy 
olyan áruló kormányt segíthes-
sen halalomra, mely azután haj-
landó lenne az Egyesült ATamok 
részére "katonai támaszpontok 
átengedésére. 

évlordssíóján 
i Nemzeti Bizottság HdvüziS táv-
irata a Szevjetnnsd ftüvetéSsez 

í)r. Tólli László, a szeged! Nemzet! Bizottság elnöke és 
Tombácz Imre elvtárs, a Nemzet? bizottság titkára a Szovjet-
unió nagy ünnepén, az októberi nagy szocialista forradalom év-
fordulója alkalmával Szeged népe nevében a következő iávíratot 
intézte Puskinhoz, a Szovjetunió budapesti követéhez: 

— A győzelmes októberi, fo rradalom harmincadik évfor-
dulóján üdvözöljük a felszabadi tottak hálaérzetérő! eltelten a ha-
talmas Szovjetuniót és bölcs „vezetőjét, a nagy Sztálint. Szegedi 
Nénízelil Bizottság. 

Törvény es hároméves Éerv védelmére 
Az Országos Tervhivatal élké-j szabotálják a terv eredményes 

szitetle a hároméves terv védel- előrehaladását, szintén súlyosan 
mérői szóló törvényjavaslatot. A ! büntethetők. 
javaslat szerint súlyos bünteté-j . „,, , " . • „i.,r „ A torvény avaslatol mar az 

Akik tárgyak használhatatlanná 
tételével, készletek elrejtésével, 
vagy hamis bejelentési adatokkal 

lője is tanulmányozza, úgyhogy 
a jövő héten m inisztertanács elé* 
kerülhet. 


