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Apróhirdetés 
A D Á S V É T E L 

BMW 520-as extrákkal 0 km-es eladó. „2 millió 
7278" jeligére a Sajtóházba. 
Bontásból kisméretű tégla szállítva is. szaru-
fák 150 * 200 vasajtók, térlámpák, csatorna és 
vasak, betontőrmelék. Érdeklődni: Rókus Tü-
zép porta 

1300-as Opel Ascona 6 éves. 75000 km-rel. 
450000 Ft-ért eladó. Dr Nóvák. Arany J. u. 14 
Házat veszek bontásra legmagasabb napi 
áron. Érdeklődni: 17-158-as telefonon. 18 órá-
tól 

US-es Dacia, jó motorral januárig műszakival 
olcsón eladó Simsont beszámítok. Érd.: Épitó 
u. 11 /A. Bórcsök 
Három és fél éves Opel Kadett dízel extrákkal 
eladó Vásárhelyen. Érdeklődni: keddtől pénte-
kig. 1 0 - 1 8 óráig, szombaton 9 - 1 2 óráig a 42-
340-es telefonon. 

Olcsón eladó használt nagyképernyős Hori-
zont tv és kis Lehel hűtőszekrény. Kockaház u. 
2. fszt. 1 
Világos hálószoba-garnitúra. 4 bőrfotel. 2 kár-
pitos fotel jó állapotban, olcsón eladó. Érd.: 15 
órától. Hattyastelep. Pancsovai u. 41. 

Eladó 30x4 m-es melegvizfütéses fóliaház 
kazánnal Érdeklődni: Csalogány u. 32. 16 
órától 
Kertészkedők, figyelem1 60 és 30 kW-os 
áramfejlesztők eladók. Érdeklődni. Kiskundo-
rozsma. Fél út 7. sz. 

3 hónapos skót juhászkutya eladó. Sándor-
falva. Rózsa u. 8. 

Különleges színű angol spánielek, képzett né-
metjuhász kan kutyák eladók, amerikai spánie-
lek 2 szinben elöjegyeztethetök. Mardel Kutya-
kozmetikában Tel 29-215. 

Eladó férfi, gyermek és nói kaptafák, használt 
fehér csempék és cipők. Újszeged. Jobb fasor 
50 sz 

Barkas mikrobusz kevés kilométerrel eladó. 
Érd : Kiskundorozsma. Fél u. 7. 

Eladó hidraulikus csápos emeló. Forráskút. 
Jókai u 28 Telefon 82-134. 
Eladó jó állapotban lévő biliárd- ós rexasztal. 
valamint komplett üditőautomata (Cornélius). 
Érdeklődni Vásárhely. Béke u. 57. Telefon 45-
550 
7 hónapos spániel eladó Érdeklődni Petresi 
u. 11/A, I 5. Rókus víztorony. Mindennap 17 
óra után Magyar József 
Humuszgiliszta kedvező szerződési feltéte-
lekkel, OTP-re is eladó Érdeklődni: Szeged. 
Dorozsmai út 69/A. Telefon 61-480 
Kis poiski gyán uj hátsó sárvédők eladók 
Dugonics tér 3 III Tamás 
Jövedelmező vállalkozás' Biogihszta tovább-
tenyésztésre eladó A szaporulat eiadasa nincs 
korlátozva. A humuszt visszavásároljuk, a gi-
lisztát házhoz szállítjuk. Érdeklődni: A Generál-
Coop Kisszövetkezet kelet-magyarországi 
képviselőjénél Balázs Lajos Ózd. Nógrádi Sán-
dor u. 9 Fogadónap szombat 9 - 1 2 óráig 
Telefon hétfőtől csütörtökig 1 5 - 1 9 óráig 47-

•12-286 vagy péntekenként 1 5 - 1 8 óráig Sze-
ged. Alkony u 4/C. Hl/22 Telefon 62-30-871 

R 4-es-személygépkocsi. Roland szintetizátor. 
80-as tangóharmonika eladó Petöfitelep, Bo-
kányi Dezsőu 35 . 
C —64 4 floppy ' Philips mooitor -* Citizen 
printer olcsón eladó (vámkezeltek). Érdeklődni' 
2 9 - 7 6 5 . ' 

Eladó szétszedhető garázs, utánfutó, Dacia 
személygépkocsi, betonkeverő Érdeklődni: 
Lehel u 7/A 18 óra után. 
Csirkeonetetó gep eladó Érdeklődni Bekete-
lep. Bajmóczi u 16 16 órától 

NDK, csomagtarlós mély babakocsi, jó állapot-
ban eladó Érdeklődni: 12-756-os telefonon. 

Hajtatásra is alkalmas ÍRISZ (Retikuláta) 
hagyma eladó. Kendergyári u 27 

Nagyüzemi háromszálas Interlock varrógép 
eladó Érdeklődni: Rókusi krt. 68. Makra Gábor. 

Blogillszta és humusz eladó. Domaszek. ta-
nya 234. Állatmenhely után. 

Oxigén- és disszugázpalack eladó. „Árajánlat 
427 506" jeligére levelet a vásárhelyi Hirdetőbe. 

Volkswagen Combi 1500 cm3-es személygép-
kocsi vonóhoroggal eladó. Balassa órás. Vá-
sárhely. Petófi u 4 Tel 45-830 

Kötőgép eladó Szeged. Budapesti krt. 1. (mű-
hely) 7 - 1 5 óráig 

A L B É R L E T 

Keresek telefonos szobát, vagy 1 szobás la-
kást. lakrészt. Melléképületben is. Tel 25-404 
Albérletközvetités! ANDROMEDA Iroda Pári-
zsi krt. 30. délután 2 - 5 óráig. 

L A K Á S 

Makkosházán 2+1-es OTP-s lakás eladó. 
Érd. Szeged. Ortutay u. 1/A. VII 20. Gyalai 
Eladó 2 szobás, hobbiszobás társasházi lakás. 
Garázs van. Somogyi Mihály. Szt. Miklós u. 3. 
II/2. 
A szegedi Centrum Áruház mellett eladó még 
épülő, csaknem 40 m'-es szövetkezeti lakás. 
Belépő 100000 Ft. Érd.: az építkezésnél. Tele-
fon: 22-298 
Részletfizetéssel beköltözhető lakás eladó 
Telefontájékoztatás: 21-699. ..Hirös" Közvetítő 
Iroda. Ingatlanok adásvételének, cseréjének 
telefonos hirdetési ügyelete! 

Belvárosi, 53 m'-es kétszobás, telefonos. III 
emeleti, komfortos tanácsi lakást cserélnék 
ugyanilyen belvárosi, telefonps I. emeleti vagy 
földszinti tanácsi lakásra. „Értékkülönbözetet 
téritek 7323" jeligére a Sajtóházba. 

Eladó 1 ? 2-es OTP-s. átalakított lakás garázs-
lehetőséggel. Érdeklődni: Veres Zoltán. Ipoly 
sor 7/A. 
Telefonos házra cserélnénk két panellakást. 
„Telefon van 7490" jeligére a Sajtóházba. 
Hagyományos építésű társasházi kétszoba 
összkomfortos lakás eladó Kálmány utcában. 
Telefontájékoztatás: 21-699 „Hirös" Közvetítő 
Iroda. 
A belváros csendes részén 3 szobás szövet-
kezeti lakás eladó Érd a (06) 66-61-327-es 
telefonon 18 óra után. 
71 m'-es 3 szoba összkomfortos társasházi, 
garázsos lakást cserélnénk nagyobb lakásra, 
magánházra vagy eladnánk. Érd.: 10-623-as 
telefonon, délután. 

Eladó 3 szobás, hallos. Összkomfortos, felújí-
tott lakás, vagy elcserélném 2 szobás, vagy 1 
szobás lakásra értékkülönbözettel. Zsitva sor 
6/B. III em 12 ajtó 

48 m'-es, tanácsi, kettő, külön bejáratú szobás, 
összkomfortos lakásomat elcserélném egyszo-
bás. komfortos, vagy összkomfortos belvárosira 
Minden közel 170 730" jeligére a Hirdetőbe. 

Elcserélném Északi városrészi. Express ABC 
előtti 2+ 1 szobás, étkezókonyhás. kihelyezett 
eloteres. II. emeleti, liftes, telefonos, tanácsi 
lakást, belvárosi 3-4 szobás, telefonos, tanácsi 
lakásra. „Sürgős 171 290" jeligére a Hirdetőbe. 

Északi városrészi. IV. emeleti, 1.5 szobás, 
szövetkezeti lakást, kevés OTP-vel és zsombói 
400 n-öles beépíthető, jó helyen lévő gyümöl-
csöst elcserélnék szegedi 2 szobás, tanácsi 
lakásra és magántulajdonú garzonra. „Sima 
csere 171 313" jeligére a Hirdetőbe. 

1.5 szobás, III. emeleti szövetkezeti lakásomat 
Szeged, vagy Szeged környéki magánházra 
cserélném. vagy eladnám 16 000 Ft/m'. „15 km 
171311" jeligére a Hirdetőbe. 

Kecskeméti, városközponti. tanácsi, telefonos 
lakásomat elcserélném szegedi hasonlóra. „Lift 
van 171 300" jeligére a Hirdetőbe. 

Rókusi iOl-i, I emeleti, 2.5 szobás, tanácsi 
lakásom elcserélném két kisebbre. „Összkom-
fort 171 294" jeligére a Hirdetőbe 

I N G A T L A N 

749 m'-es telken lévó telefonos, gázfűtéses 55 
m'-es.(másfél szobás + hall) felújított magán-
ház 1450000 Ft-ért eladó Bakay N u 28. 
Telefon 20-222 este 5 órától. 
Ikerházépitésbe betársulok. ..Tavasz 6131" 
jeligére a Sajtóházba. 
Zákányszéken, gazdálkodásra alkalmas nagy 
tanya, fóliaházakkai, gyümölcsössel eladó. 3 
fázis és csókutak vannak Érd . Mórahalom. 
Nyár u 18 Ábrahám, csak szombaton 

2 szintes, 2 garázsos, kózel ötmilliós családi 
ház eladó Szegeden Telefontájékoztatás 21-
699. „Hirös" Közvetítő Iroda. 
Építési telket vásárolnék hely- és ármegjelö-
lést kérek „Családi ház 5854" jeligére a Sajtó-
házba. 
Építési telek eladó. 500 n-öl Baktoi sor 25 
Érdeklődni Budapesti krt. 34/8 III. 9. Kiss. 
Alsóvároson, Daru u. 8. szám alatti magánház 
eladó. Érd Szeged. Pálfy u. 45 
Úttörő tér 32. szám alatt épüló lakás telekáron 
eladó Érd Király Zoltánné. Telefon: 22-
844/83-85-ös mellék 

DVK-18-as szín felállításához magán- vagy 
állami vállalkozókat keresek. „Reális ajánlat 
7122" jeligére a Sajtóházba 

Ilyen még nem volt! 
1989. szeptember 15-étől 

bemutatjuk 
a világ elismerten egyik legjobb 

fénymásológép-gyártójának, 

a Sharp-nak 
fénymásoló gépeit, írógépeit 

AJÁNLATUNKBAN SZEREPEL 5 0 0 0 0 Ft alatt: 

SHARP Z-~ 30 asztali fénymásoló gép, 

SHARP Z - 7 0 fénymásoló, 

nagyít és kicsinyít, 

SHARP SF 7750 fénymásoló 

6 4 % - 1 5 4 % között 1 %-onként 

nagyít és kicsinyít, 

CX—5000 fénymásoló 

színes másolatot készít! 

( 3 ® p r o c o n t r o l 

Mielőtt döntene, próbálja ki, tekintse meg 

számítástechnikai, irodatechnikai eszközeinket 

Szeged, Kazinczy u. 8. sz. alatti márkabol tunkban. 

Hattyastelep. Kundombi u 26 sz alatti 2 
szobás 100 m'-es gázfűtéses családi ház 190 
n-öl telken eladó Érd. du.4—6 óráig 

Gázkomforlos 3 szobás újszegedi ház kélmil-
hóért eladó Teleiontájékoztatás 21-699. .Hi-
rös" Kőzvetitó Iroda 

Algyő, Bányász u. 17. szám gázlúléses, csa-
ládi ház nagy kerttel eladó. Érdeklődni a hely-
színen. vagy a 27-659-es telefonon 

2 családnak alkalmas u| ház. tel|es közművel, 
beköltözhetően eladó. Korda u. 29/A. 

Ságvárltelepen két családnak megfelelő, nagy 
kerles. tetőtér-beépítéses ház, összkomlorlos 
melléképülettel eladó. Szeged. Csantavéri u 4 

Szatymázon gyümölcsőskert eladó Érd : Sze-
ged. Kossuth L sgt 16 

600 n-öl kert eladó. Újszeged. Lövölde u. 118 

Sziksósfürdőhöz 1500 m-re 300 n-öl lökj sürgő-
sen eladó. 100 n-öles telek társasház epitésére 
eladö vagy kiadó a József Attila sugárűton. 
Érdeklód™ Dorozsma. Felszabadulás u 10 sz 

Villamosított tanya müut mellett eladó! Tete-
tonlájékozlalás 21-699 .Hirös" Kőzvetitó Iroda 
Ingatlanok adásvételének, cseréiének teleio-
nos hirdetési ügyelete! 

Nagykörút közelében alápincézett gáz-össz-
komlortos ház 3.5 millióért eladó Teletontájé-
koztalás 21-699 .Hirös" Kőzvetitó Iroda 

Cslbalába eladó 300 n-ól zártkert, szóló, gyü-
mölcsös, kóépülettel. viz. villany van. Vagy 
elcserélhető Szeged környéki kiskertre. Érd 
Szeged. Szappanos u. 5/B. Erdélyi. 

Garázst vennénk a lakásunk közeiében. Tápai 
u. 171.3 Bogár 

Kertes ház eladó. Szeged. Hóbiárt basa u 20 
Irányár: 2,3 millió. Érdeklődni: a helyszínen 
szombat, vasárnap szeptember 6-tól 

Tótkomlóson. 8000 Ft/m- egyedi gázfűtéses, 
családi ház sürgősen eladó. Erd.: 66/24-053 

Pápai u 12. sz. régi építésű magánház 250 n-öl 
leiekkel Petöfitelepen eladó. Víz. gáz bent. 
Érdeklődni Lőwy S. u. 11. Róvó. Du. 3 - 6 
óráig. 

170 n-ól kerl a Szilién dombon 170000 Ft-ért 
eladó. Néhány év műlva építési telekké válik. 
Érdeklődni Vajda u 24/A. IV. 11. 

Szeged. Szóregi üt 36 sz ház eladó, mely kél 
csatádnak megfelelő. Érdeklődni: reggel, este. 

Családi ház eladó (87 m'J 196 n-ól. Rószkén a 
főutcán. Irányár: 1 400000 Ft. .Megegyezünk 
171 317" jeligére a Hirdetőbe. 

Eladó pusztaszeri magánház, vagy szegedi 
tanácsi lakásra cserélném. Cím: Magony Mi-
hály. Pusztaszer. Lenin u. 52. 

Elcserélném rókusi 1 + 2-es. tanácsi. VIII 
emeleti lakásom és petófitelepi üres épilést 
telkem magánházra Szeged, vagy lelepi 
előnyben. „Sima csere 171308" jeligére a Hir-
detőbe 

Zsombói. jó helyen lévő. 400 n-öles gyümöl-
csöst. kis alapterületű magánházzal elcserél-
nénk szegedi, tanácsi lakásra Belváros előny-
ben „Ráfizelest kérek 171 312" jeligére a Hir-
detőbe 

Sandorfalvan, Kővágóban 800 n-ól kert. és 
Dacia csomagtértető. TLX üléshuzat eladó. 
Érd Szeged. Budapesti krt. 1. (műhely) 7—15 
óráig 

Fél ház eladó, két család részére is alkalmas 
Szeged. Petöli S. sgl. 5 Érdeklődni az emele-
ten 

Ház eladó Szeged, Ságváritelep. Szabadkai ül 
70 Viz. gaz. ipari áram bent van Érdeklődni 
vásárnap 8 - 1 2 óráig 

Eladó 200 n-öl gyümölcsös bekerítve (viz. vil-
lany van) Újszegeden a Cserökében. Érdek-
lődni lehet pénteken 17 órálól. vasárnap estig 
Úiszeged. Derkovits lasor 16 Hétköznap Bu-
dapest 346-824-es telefonon 17 óra után 

Reluxa, redőny készítését vállalom. Ábrahám 
Ferenc. Telefon. 10-027.24-789. 

Redőny-reluxa készítést, javítást vállalok 
gyors, pontos határidőre. Telefon: 55-339. 

Személygépkocsit bérelnék magánsze-
mélytől kb. 3 hónapra. .Esetleg csak hétvége-
ken 7635" |eligére a Sajtóházba. 

Bútorszállítás, költöztetés, garanciával vi-
dékre is. Lomtalanítás. Teleion: 56-651. 

Hagyatékot veszek lomtalanítással. Faragó u 
22/A. 

Matematika-történelem—angol érettségire 
felkészítő tanárokat keresek. .Azonnal 7391" 
teiigére a Sajtóházba 

Sztráda! Keresünk, aiánlunk munkavállalókat! 
Munkaadóknak díjmentes! Teiefonérdeklődés 
16-444 Sándor utca 

Megkopott régi fürdőkádja lelú|itását rendelje 
meg telefonon 56-749. 

Géplakatost és esztergályost állandó munkára 
felveszek Szeged.Töltésű 46 

Felújításra szoruló üzlethelyiség és egy üze-
melő vegyeskereskedés bérbe kiadó' Érdek-
lődni lehel a 62/72-245-ös telefonon minden-
nap. este 21 óráig, vagy a helyszínen Forró 
Fogadó. Rószke I 4 

Forró Fogadó ügyes konyhalényt keres, jelent-
kezni csak személyesen Rószke I. körzet 4. 

Pedagógus, igényes szülők alsó lagozatos 
gyermekeinek szakszerű délutáni felügyeletét 
vállalja magánházban. Telefon: 18—19 óráig. 
28-895 

Matematikából felvételire profi felkészitó ta-
nárt keresek. Telefon: 27-896. este 

Vállalatok, szóvetkezetek ligyelem Racionali-
zálási elképzeléseik előkészítését, elemzését 
- SZMSZ elkészítését vállalom. „Üzemszer-
vezó 7497" jeligére a Sajtóházba 

Érettségizett nő alapfokü német nyelvvizsgá-
vá) bármilyen állást vállal ..Rész. vagy teljes 
munkaidős 6349" jeligére a Sajtóházba 

Magánszemélyek, közületek! Trágyagilrszta 
védóáras humuszvisszavásárlási szerződés-
sel. OTP-ugyinlézéssel eladó Kecskemét. 
Mikszáth krt 38. 17 órától Barna József. Tele-
fon 76 körzet 29-899/258. 7 - 1 5 óráig 

15 mr-es üzlethelyiség berendezéssel, bérleti 
loggal eladó „Forgalmas 6335" jeligére a Sailó-
házba 

Üzlethelyiségnek vagy irodának 18 m'-es új 
garázs a rókusi víztoronynál kiadó. „Körútra néz 
7850" léligére a Sailóházba. 

Ezüstrókák továbbtenyésztésre és prémesál-
lat tartására ketrecek készen és laponként is 
eladók. Telefon: 55-662,17 órától. 

Hintó igényesnek eladó vagy vizsgáztatott pót-
kocsira. ekére cserélhető. Joó Dezső, Puszta-
löldvár, Rákóczi u. 7.. 5919. 

Zákányszéken lévó 6 kh fold bérbe kiadó 
Jószágtartásra alkalmas. Mihálytelek. Fehér-
part u. 3. sz. 

Jóindulatú, sokak által ismert házaspár segít-
ségre szoruló, magányos férfit, vagy nőt gon-
dozna „Békés, harmonikus élet 171289" jel-
igére a Hirdetőbe. 

Súlyos beteg szüleim mellé keresek, lehetőleg 
egyedülálló hölgyet napi 6 órás ápolásra. Kü-
lönálló lakást biztosítok. Érdeklődni lehet: pén-
tek délután, vasárnap estig. Uiszeged. Derko-
vits lasor 16. Hétköznap: Budapest, telefon: 17 
órától 346-824. 

Axel kutyakozmetika1 Szeged, Bal fasor 26 
Tel 20-180. 

3 szobás központi lütéses ház eladó. Móra u 
47 

Petófitelepi másléi szobás magánhaz eladó 
Máslel szobás, tehermentes. OTP-s lakást be-
számifok II. emeletig Érdeklődni: Szeged. Ben-
czúr u. 51. 

E G Y É B 

Bőrruházat speciális javítása 16—19 óráig 
Lomnici u. 9. 

Költöztetés áruszállítás a legolcsóbban gyors, 
pontos megbízható. Telefon: 22-933 

Jó állapotban lévó olcsó bútorok, műszaki 
cikkek adásvétele Holló u. 7/A. Telefon: 22-
933 

NIVO Faipari és Játékkészítő ISZ 
(elsőfokú szakirányú 
képesítéssel rendelkező 
munkaerőt keres, 

f ő l c ö n y v e l ö -
h e l y e t t e s 

munkakör betöltésére. 
Jelentkezés részletes önéletrajz-
zal. fizetési igény megjelölésével 
a személyzeti vezetőnél. 
Szeged, Dorozsmai út 17—19 
sz. alatt. 

- liCONOMIX 

A Z E C O N O M I X 

Közgazdász Egye temi 

Kisszövetkezet 

M E G J E L E N T E T T E 

a Ki kicsoda a magyar 
szövetkezeti mozgalomban? 
É L E T R A J Z I L E X I K O N T 
Az életrajzi lexikon 768 oldalon tartalmazza mindhárom szövetkezeti 
ágazat — adatokat beküldő — vezetőinek, az országos tanácsok 
tagjainak, a szövetkezeti érdekképviseletek munkatársainak, vala-
mint a tudomány, az oktatás, a/ irodalom területén szövetkezetekkel 
foglalkozó személyek életútjának jelentősebb állomásait. 
A növekvő és változó szövetkezeti mozgalomban mind több olyan 
személyiséggel találkozhatunk, akiknek megismerése kapcsolatte-
remtés és együttműködés szempontjából nagy jelentőséggel bír. 
A könyv ára 380 Ft/db. A könyv KSH besorolása ITJ 6 6 - 1 (áfa 0%). 
A kiadó a könyvek postázásakor számlát küld. amely tartalmazza az 
50 Ft postázási költséget is. 
A megrendeléseket a beérkezés sorrendjében teljesítjük. 
A szakkönyvek megrendelhetők. Economix —Studcnt megjelölés-
sel: Budapest 62.. Postafiók 9. 1387. 

MEGRENDELŐLAP 

Ezúton pld.-ban megrendeljük az LCONOMIX Kisszövet-
kezet kiadásában megjelent Ki kicsoda a magyar szövetkezeti 
mozgalomban? c. életrajzi lexikont. 

A megrendelő cég neve: 

Kanks/ámlas/áina: 

I'onlos cime: 

Ügyintéző neve: 

Kelt: 

cégszerű aláírás 

Gyászközlemények 
Szomorú szívvel ludasuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, öregapánk, 

DK. PRÁGAI GÉZA 
66 éves korában szeptember 6-án elhunyt. 

Drága hatoltunk földi maradványait szcpl. 15-én, 15 órakor a szegcdi 
Dclvárosi (emelő ravatalozójából 

a róm. kat. vallás szertartása szerint helyeztetjük örök nyugalomra. 
Gyászmiséje szept. 15-én, 10 órakor 

a Szent József jezsuita templomban lesz. 
Szeged. 1989. szeptember 12. 

A gyászok) család. 
Táviratcím: dr. Prágai Gézáné, Szeged, Lenin krt. 65. 

A Szent-Györgyi Albert Orvostudo-
mányi Egyetem Fogászati és Szájsebé-
szeti Kl inikájának oktatói . munkatár-
sai. diákjai mély megrendüléssel és fáj-
dalommal tudatják, hogy 

DR. PRÁGAI GÉZA 
egy etemi docens 

az orvostudomány kandidátusa 
66 éves korában, szeptember 6-án rövid 
súlyos betegség következtében elhunyt. 
Búcsúztatása szeptember 15-én. 15 óra-
kor lesz a szegedi Belvárosi temetó 
ravatalozójából. 

Mé ly fájdalommal tudat juk, hogy a 
szeretett édesapa, nagyapa, testvér és 
rokon. 

ID. FARKAS FERENC 
Hattyas sor 59/B. sz. alatti lakos, életé-
nek 72. évében, súlyos betegség után 
elhunyt. Temetése szeptember 13-án 13 
órakor lesz az Alsóvárosi temetó rava-
talozójából. A gyászoló család. 

Fájdalommal tudat juk, hogy 

SZEPESSY LAJOSNÉ 
Magyar Klára 

a szegedi Bórkl inika volt nyugdíjasa. 91 
éves korában elhunyt. Kívánsága sze-
rint csendben eltemettettük. Gondo-
zója és szomszédja. 

Mé ly fájdalommal tudat juk, hogy a 
nagyon szeretett férj . édesapa, nagy-
apa. testvér, sógor, nász. jóbarát és 
rokon. 

BALÁZS LAJOS 
n> ugalma/ott tűzoltó főtörzsőrmester 

életének 67. évében váratlanul elhunyt. 
Búcsúztatása szeptember 14-én. ISóra -
kor lesz a Belvárosi temetó ravatalozó-
jából. A gyászoló család. 

Mé ly fájdalommal tudat juk, hogy 

ÖZV. BEKE JÓZSEENÉ 
szeretett édesanyánk, szeptember 7-én. 
rövid súlyos betegség után elhunyt. Te -
metése szeptember 14-én 13 órakor a 
Belvárosi temetó ravatalozójából. Gyá-
szológyermekei . Remény u. 31). 

Fájó sztvvel tudatom, hogy szeretett 
feleségem. 

VARGA JÓZSEFNÉ 
Török Piroska 

életének 65. évében elhunyt. Hamvasz-
tás utáni búcsúztatása szeptember 13-án 
12 órakor lesz a Belvárosi temetó rava-
talozójából. Gyászoló férje. 

Mé ly fájdalommal tudat juk, hogy 
szeretett drága édesanya, nagymama, 
dédmama. 

ÖZV. KÉKASI NAGY ISTVÁNNÉ 
Gyesi Vargu Veronika 

83. évében elhunyt. Végsó búcsúztatása 
szeptember 14-én I I órakor lesz a Bel-
városi temetó ravatalozójából. Gyász-
mise szeptember 14-én 8 óra 30 perckor 
a rókusi templomban. A gyászoló csa-
lád. 

Mély fájdalommal tudat juk, hogy a 
szeretett fér j . édesapa. 

VARGA LÁSZLÓ 
életének 65. évében váratlanul elhunyt. 
Temetése szeptember 15-én 14 órakor 
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. 
A gyászoló család. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett 
fér j . édesapa, nagyapa és rokon. 

FKÁNYÓ MÁTYÁS 
életének 81. évében rövid, de súlyos 
betegség utan elhunyt. Temetése szep-
tember 13-án 15 órakor lesz az Újszege-
di temető ravatalozójából. A gyászoló 
család. 

. .Ó mely keserves annak élni. Kinek 
tovább nincs mit remélni . És mégis élni 
kell! É l az. de nincsen benne lé lek ." 
M é l y fájdalommal tudat juk, hogy a sze-
retett élettárs, gyermek, édesapa, test-
vér és rokon. 

CHRENKÓ ZOLTÁN 
életének 36. évében elhunyt. Hamvasz-
tás után búcsúztatása szeptember 15-én 
12 órakor lesz a Belvárosi temetó rava-
talozójából. Gyászoló élettársa. 

Mé ly fájdalommal tudat juk, hogy 
szerettúnk. 

GYÖMBÉR GYÚLÁNÉ 
Forgó Margit 

életének 57. évében, türelemmel viselt 
hosszú, súlyos betegség után elhunyt. 
Végső búcsút szeptember 15-én 10 óra-
kor veszünk tőle a csongrádi temető-
ben. A gyászoló család. Szeged. Csong-
rád. 

Mé ly fá jdalommal tudat juk, hogy 
szeretett anyukánk, m a m á n k , dédi-
kénk . 

ÓZV. KORMÁNYOS JÓZSEENÉ 
Klivinyi Etelka 

76 éves korában hosszú betegségben 
elhunyt. Szeptember 14-én I I ó r a k o r a 
sándorfalvi felsó temetőben kísérjúk 
utolsó útjára. Gyászmise 10 órakor. A 
gyászoló Kormányos és Berta család. 

Köszönetet mondunk mindazon ro-
konoknak, ismerősöknek, szomszédok-
nak. munkatársaknak és mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk. 

SZÉCSI SÁNDORNÉ 
búcsúztatásán megjelentek, részvétük-
kel . virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazon ro-
konoknak . barátoknak, ismerősöknek, 
akik szerettünk. 

TÓKÓK GYULA 
temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett édes-
anyánk. 

G A R A I M R É N É 
Madarász Erzsébet 

temetésén megjelentek és részvétükkel 
fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Kö-
szönjük a házban lakó orvosok segítő 
gondoskodását, valamint a krónikus 
belgyógyászati osztály orvosainak és 
ápolóinak áldozatos munkáját . A gyá-
szoló család. 

Köszönetet mondunk mindazon ro-
konoknak. barátoknak, ismerősöknek, 
kol légáknak, szomszédoknak, akik sze-
retett halottunk. 

MAKAIMÁRTONNÉ 
temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virágaikkal mély fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek. A gyászoló család. 

Megköszönjük mindazoknak, akik 
szeretett halottunk. 

TÖRÖK ANORÁSNÉ 
Köszö Máriát 

utolsó útjára elkísérték. A gyászoló csa-
lád. 

Közlemény 
Felvételi előkészítő tanfolyamok Indul-

nak levelező úton! Kérjen tá|ékoztatót! Pal-
las Felvételi Előkészítő GM. Budapest 4. 
Pf.: 126.1364 

VIDEOKAZETTA-KÖLCSÖNZŐ 
NYÍLIK 
szeptember 15-én 
a SZEGED NAGYÁRUHÁZBAN 

FÉNYMÁSOLÁS lakosság cs közület részére 
az áruház nyitva tartása alatt. 

Házhoz szállítás, hitelügyintézés, valutavétel, 
színes filmek előhívása, másolása, 
nagyítása. 

SZEGED 
NAGYÁRUHÁZ 


