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Több mint 10 millió forinttal növekedeti 
a kereskedelem forgalma 

az ez évi szabadtéri játékok ideje alatt [ 
!ü 

A kereskedelem munkáját és őszi-téli felkészülését vitatta meg tegnap 
a városi tanács végrehajtó bizottsága 

A városi tanács végre- felelő készletek vannak, téséhez. Az őszi-téli fe lké- | 
hajtő bizottsága tegnapi Javulás észlelhető a bútor- szülésről szólva többen ele-
ülésén többek között a ke- ellátásban, azonban kárpi- mezték a szegedi piacok je-
reskedelemnek és a vendég- tozott garnitúrákból, kombi- lenlegi helyzetét is. Többen 
látóiparnak az ez évi sza- nált szekrényekből még felvetették, hogy 
badtéri játékok idején vég- mindig nem tudják az igé- bizonyos káros jelensé-
zett munkáját értékelték és nyeket kielégíteni. A mű- gek mutatkoznak a pia-
a kereskedelem őszi-téli szaki szakmában con. 
felkészülését vitatták meg. javul az ellátás moségé- Igy például akadnak, akik 

Gondosan készült a sze- pékből, villamos tűzhely- tízmázsás tételekben takar-
gedi kereskedelem az ez bői, televízióból, motor- mányozásra vásárolják fel 
évi szabadtéri játékokra, az kerékpárból, kerékpárból azt a burgonyát, amit a la-
ipari vásárra, a mezőgaz- stb. kosság téli ellátására hoz 
dasági kiállításra. Az alkatrész-ellátás azon- forgalomba a földműves-

Negyvenkét árusítóhelyet ban még hiányos. szövetkezet a piacon, vagy! 
állítottak fel például Zavartalan az ellátás az a kiskereskedelem az tizle-í 

a Beloiannisz téren. Az ipa- alapvető élelmiszer-cikkek- tekben. Megesik, hogy a; 
ri vásáron és a mezőgaz- bői is. Zsírból minden Szeged környéki falvakba!: 
dasági kiállításon létesített igényt kielégíthetnek, is a Marx téri piacról szál-s 
üzleti pavilonok hossza zsírszatanna november lítanak szekérszámra bur-Ü 
együttvéve közepén kerül forgalom- gonyát ezek a vásárlók, vi-p 

majdnem egy kilométert ba. szont a disznóhizlalásra;:: 
tett ki. Tejből és tejtermékekből az szánt kukoricát pedig ma-jl; 

Mindez azt eredményezre, ellátás folyamatos. A liszt- gas áron eladják. Felhív-jf 
hogy ellátás is zavartalan. Ke- ták a kereskedelemben dol-!| 

az áruellátás a szegcdi nyérnél, péksüteménynél gozókat, hogy figyeljenek! 
ünnepi hetek alatt zavar- még mindig akadnak minő- fel az ilyen visszásságokra il 
talan volt. ségi kifogások és nem ol- és csupán a családok téli3 
Részletes jelentést terjesz- dották meg a pontos szál- szükségletéhez megfelelőenp 

tett elő a tanács kereske- lítást sem. — legfeljebb 1—2 mázsás!! 
delmi osztálya ezen az ülé- Megfelelően felkészült a tételben — adjanak a ve-i rmfflmneirnir 

-sen az üzleteknek és a ven- szegcdi kereskedelem a vöknek a burgonyából, kü-~ 
déglátóiparnak az ünnepi sertésvágási idényre. Lesz lönben a téli ellátásban za-
játékok idején lebonyolított elegendő rizs, bors és só- varok következhetnek be. 
forgalmáról. Ez a forga- zott bél. Ugyancsak jelentős A vita befejeztével 
lom több mint 10 millió készleteket biztosítanak a 
forinttal volt magasabb, karácsonyi szezonra szük-
mint az 1959. évi szabadtéri séges más élelmiszerekből, 
játékok alatt. így például édességből, cso-

Amellett, hogy a szálló- kóládéból stb. Mintegy 
dákon kívül ismét igénybe 40 százalékkal több clt-
vették a kollégiumokat és romot kap Szeged, 
az Idegenforgalmi Hivatal mint az elmúlt évben. A 
megszervezte a fizetőven- déligyümölcsök előrelátha- ugyanakkor több határoza-
dég-szolgálatot, a városba tólag decemberre érkeznek tot hozott a kereskedelem 
érkező idegenek elszálláso- meg. őszi-téli felkészülésének 
lása gondot okozott. Megfelelő intézkedéseket megjavítására. Utasították 

összesen 30 ezer vendéget tesznek a burgonyaellátás többek között a kereskedel-
szállásoltak el az ünnepi zavartalansága érdekében is. mi osztályt, hogy biztosít-
lietekbcn. A TÜZÉP az elmúlt évi- son megfelelő áruválaszté-

Megfelelően felkészült a ke- nél ugyancsak nagyobb kot az őszi-téli csúcsforga-
reskedelem az őszi-téli hó- mennyiségű szenet és tűzi- lom idején is. A hiánycik-
nanekra is. fát hozott forgalomba. kek pótlására igyekezzék 

Ruházati cikkekből már au- Több mint 17 ezer ked- minél több árucikket be-
gusztus második felétől fo- vezményes tüzelőutal- szerezni a helyi árualap-
kozatosan feltöltötték kész- vánvt váltottak be októ- ból. A lakosság tüzelőel-
leteiket az egyes üzletek. berig. látásának zavartalansága 
Hogy az áruválaszték bő- F.nnek ellenére átmeneti érdekében arra is kötelez-
vüljön, zökkenők mutatkoztak, amit ték a kereskedelmi osztályt, 

a kiskereskedelem több azonban az illetékes szer- hogy folyamatosan ellen-
helvilparl vállalattól és vek közbelépésére elhárítot- őrizze a most kibővített 
kisipari szövetkezettől tak. Az ezután érkező tü- TÜZÉF-megrcndelö iroda 
közvetlenül is szerez be zelő-szállftmányokból mind munkáját. Szükség esetén 
árut. a lakosság, mind a közüle- intézkedjék, hogy a meg-
Az úgynevezett vegyes tek igénveit ki tudja elégi- rendelő irodában újabb 

iparcikkekből játékáruból, tenl a TÜZÉP. munkaerőt állítsanak be a 
ajándéktárgyakból. üveg- Sokan szóltak hozzá a megrendelé-ek gyorsabb le-
és porcelánárukból is meg- kereskedelmi osztály jelen- bonyolítására. 

Ujabb 119 lakás készült el 

A Szentháromság utca 39. számú nagy telken az elmúlt Ü IcÓScdeSlTIdS nap + 
év szeptemberében kezdték meg az építkezést a Csöng-
rád megyei Építőipari Vállalat dolgozói. A háromeme-
letes lakótömbök 13 hónap alatt készültek el. Közel 16 
millió forintos költséggel 119 egy- és kétszobás lakást 
alakítottak ki a képen látható, szép modern házakban. 
A lakások műszaki átadására e héten kerül sor és 
ugyanitt rövidesen újabb 12 lakásos bérház építéséhez 

kezdenek hozzá 
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j Több megbecsülést 
I a kisteleki zenekarnak^ 

zsmm 

a végrehajtó bizottság el-
ismerését fejezte ki a ke-
reskedelmi osztály, a ke-
reskedelem és a vendég-
látóipar dolgozóinak a 
szabadtéri játékok idején 
vérzett eredményes mun-
káért, 
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Felavatták Szeged új szemészeti klinikáját 
Jubiláló professzorokat köszöntöttek az Orvosegyetemen 

Nem mindennapos alkal- sonló, vagy még nagyobb a ideg- és elmekórtan, továb-
mat ünnepelt tegnap a Sze- dolgozói létszám emelkedése bá az idegennyelvű iektorá-
gedi Orvostudományi Egye- is. E megnövekedett felada- tus itt tar t ja majd elöadá-
tem. A több mint 13 millió tokkal és lehetőségekkel nem saiL Az Eötvös utcai épület 
forintos költséggel úijáépí- nőtt párhuzamosan épülete- — amelyben korábban a sze-
ett és kibővített szemklini- ink száma és befogadó ké- mészeti klinika trachoma-

ka avatására került sor. Az pessége. Éppen ezért külő- osztálya volt — átalakítása 
' nnrpi aktuson megjelent nős öröm tölt el bennünket, már folyamatban van a 
dr. Doleschall Frigyes, egész- valahányszor tanszékeink gyógyszerészkar intézetei szá-
ségügyi miniszter, Viimon fejlődését épületeink növe- mára. 
Gyula, egészségügyi minisz- kedése kíséri. A most fel- Doleschall Frigyes egész-
terhelyettes, a Szegedi Or- avatandó szemklinikának ségügyi miniszter meleg 
vostudományi Egyetem or- nemcsak örülünk, hanem szavak kíséretében adta át 
vosi és gyógyszerészi kará- büszkék is vagyunk rá, mert rendeltetésének az ú j egye-
nak professzorai, valamint a ez az építmény berendezésé- temi, klinikai intézményt, s 
szegedi egészségügyi intéz- vei együtt minden tekintet- eredményes, gazdag tartal-
mények képviselői. ben megfelel a kor kivánal- mú munkálkodást kívánt va-

Az ú j szemészeti klinika mainak, bármilyen mérték- lamennyi dolgozójának az 
előadótermében dr. Petri kel mérjük, és e tekintetben orvosképzés, a gyógyítás, s a 
Gábor, a Szegedi Orvostudo- is a szocialista építőmunká- tudomány szolgálatában. 
mányi Egyetem rektora üd- nak valóban reprezentatív Az avatási ünnepség után 
vözölte a megjelenteket, s létesítménye. rendkívüli kari ülést tartott 
többek között a következő- Ezt követően dr. Kukán a Szegedi Orvostudományi 
ket jnondotta: Ferenc, a szemészeti klinika Egyetem, amelyen megjelent 

— Egyetemünk a felszaba- igazgató professzora ismer- dr. Doleschall Frigyes egész-
dulás óta mind a működő tette az avatandó intézmény ségügyi miniszter is. Teg-
tanszékek, mind a hallgatók, felépítésének történetét, nap volt 20 éve, hogy nyíl-
mind pedig az ápolt betegek Hangsúlyozta, hogy az újjá- vános rendes tanárrá, illet-
számát tekintve több mint épült klinikát felszerelése és ve egyetemi tanárrá nevez-
kétszercsére növekedett. Ha- tagoltsága alapján nemzet- ték ki dr. Gellért Albertet, 

közi viszonylatban is az dr. Csík Lajost, dr. Jancsó 
egyik legkorszerűbb klinika- Miklóst, dr. Ivanovics Györ-
nak tarthatjuk, amely méltó gyöt, dr. Kanyó Bélát és dr. 
szocialista társadalmunkhoz. Rávnai Tamást. A jubiláns 
A dolgozók munka- és egész- professzorokat dr. Petri Gá-
-égvédelmét százszázalékig bor rektor üdvözölte, s egy-
biztosították az új intéz- ben köszöntötte a Szegedre 
ményben, amelynek tantér- újonnan kinevezett dr. 
me 234 ülőhelyével a Szege- Szontágh Ferencet, a női kli-
rtf Orvostudományi Egyetem nika professzorát és dr ViL 
legnagyobb tanterme és hoz- mon Gyula egészségügyi mi-
zájárul a sok nehézséget niszterheiyettest, mint a 
okozó tanteremhiány enyhí- leendő egészségügyi szerve-
téséhez. A kémia, biokémia, zési tanszék docensét. 

Meggyorsítják a távolsági 
telefonbeszélgetések kapcsolását 

ÉSÉÍám 
Az újszegedi Haladás Terme iöszővetkezet óriási üvegu iáiban már javaban bokrosodik a karácsonyi saláta. A 

termelőszövetkezet téli bevételének fontos forrása lesz ez a sikerült vállalkozás 

A postavezérigazgatóság a 
belföldi távolsági távbeszélő 
forgalom kapcsoló-szolgála-
tának egyszerűsítésére és 
zavartalanabb lebonyolításá-
ra több intézkedést vezetett 
be. 

Számos olyan belső utasí-
tást adott ki, amely a 
szolgálat munkáját nagy-
ban javítja. 

A belső adminisztráció egy-
szerűsítésével a kapcsoláso-
kat ugyanis meggyorsítják, 
megrövidítik a várakozási 
időt 

Sok előfizető zaklatásnak 
vette, hogy a központok ke-
zelői a beszélgetést megza-
varva figyelmeztették a te-
lefonálókat a hat perc el-
teltére, valamint arra, hogy 
a beszélgetés folytatásánál 
háromszoros díjat számíta-
nak fel. 

Ezt a közönség által kifo-
gásolt régebbi intézkedést 
október 15-től megszüntet-
ték. 

Ezzel a központ kezelőjének 
jelentős ideje szabadult fel 
kapcsolásra. 
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