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NONSTOP ABC-be. két műszakos 
munkarendbe megbízható fiatal lányt 
eladónak felveszünk. Tel.: 315-954.' 

SZEGED-Hattyastelepen 1 hold szán-
tóföld. Gyálaréten termő gyümölcsös 
kiskert hosszabb időre bérbe adó. 
Telffon: 315-911? 

ANYAGBESZERZŐT napi 4 órás 
délutáni munkára felveszünk. Gép-
kocsi és erkölcsi bizonyítvány kö-
vetelmény. Tel.: 315-954. 

STADION ABC-nél, vagy környékén 
garázst bérelnék üzlet céljára. Tel.: 
356:652. 

JÓL vakoló kőműveseket felveszünk. 
Nettó bér: 80-120 Ft/Óra. Érd.: 17 óra 
után. Tel.: 330-582. 

INGYEN lebetonozom lakását, teraszát 
Szatymazon. Zsombón, Szegeden, ha 
nagyobb családi házát felépítteti , 
bevakol ta t ja 85 Ft/nm azonnal . 
„Becsületes kisiparos 6570" jeligére a 
Sajtóházba. 

REDŐNY, reluxa, harmonikaaj tó , 
szalagfüggöny készítése, javítása. 
Tel.: 62/316-742. 

CSILLÁROKAT legolcsóbban, legna-
gyobb választékban. „Otthon-Lux" 
Dózsa u. 4. 

KOZMETIKUST felveszünk 4, vagy 6 
órában. Telefon: 355-159. 

GYULÁN 2x2 hetes üdülési jog olcsón 
átadó (október 6-17-ig). Szent Antal 
u.8. 

SZIKSÓSON kert, szerszámoskamrával 
kiadó. Szent Ar.tal u. 8. 

BÁNOMKERT soron aknás garázs 
kiadó. Tel.: 326-813, munkaidőben. 

REDŐNY- és reiuxakészítést, -javítást 
reális áron. rövid határ idővel , 
garanciával vállalok. Tel.: 320-053. 

ÉRETTSÉGIZETTEKNEK képesítést 
adó lakberendezői tanfolyam indul. 
Érdeklődni: 320-805. 

KÖLTÖZTETÉST, lomtalanítást közü-
leteknek, magánosoknak. Tel.: 
313-156. 

KÖLTÖZTETÉST, nehéz tárgyak szál-
lítását, belső rakodást megegyezés 
alapjan vállalunk. Tel.: 356-277, 
326-949. 

REDŐNY, reluxa, harmonikaaj tő , 
zsalugáter kedvező áron közületeknek 
is, vidékre is. 62/315-435. 

JÓL jövedelmező, otthoni, szellemi 
bedolgozást ajánlok. Válaszborítékért 
ismertetőt küldök. Érd.: if j . Tohai 
Jánosné, 6031 Szentkirály Hori üt 28. 
Pf.: 355. 

FILMRITKASÁGOK beszerzésében 
jártas személyt keresek. „Western-
filmek 7162" jeligére a Sajtóházba. 

TELEFONÚGYELETET vállalok. 
Telefon: 353-770. 

KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás, nehéz 
tárgyak fuvarozása megegyezés 
szerint önrakodós IFA-val Tel : 

' 326-301. 

PANZIÓMBA napi 4 órás délelőtti 
munkára takarítónőt keresek. Gyesen 
iévó, vagy nyugdíjas előnyben. ..Net-
tó 5000 4972" jeligére a Sajtóházba. 

SZŐNYEG , kárpit-, ablaktisztítás a 
megye egész területén. Tel.: 62/330-
827, 320-294. 

JÓ erőben lévő. kertészkedéshez értő 
nyugdíjas bácsit keresünk, kertünk 
feles megműveléséhez fcrd.: Szeged, 
Boldogasszony sgt. 22. 

GYÁRI ÁRON! 
Műanyag rekeszek és 

ládák minden méretben 
Metall 5 Szeged, 

Brüsszeli krt. 19-24. 
Tel.: 325-166. 

H ^ „ F L A N C " 
Francia 

^ ^ bálásruha-vásár 
t a JATE-klubban 

Bálabontás: 
8., 10., 12., 14., 16-kor 

minden kedden, 
szerdán, csütörtökön 

TEJ DISZKONT 
\ teljes választékból olcsón 

vásárolhat 
H - P 6-16 óráig 

Szombat 6-12 óráig 
• Vasárnap (r-'tt óráig 

Szeged, Budapesti út 6. 

~ 1 
IRODASZEREK 

TANSZEREK 
háztartási papírok-

tisztítószerek 
STEFÁNIA Papír-írószer, 

Dózsa Gy. u. 5. Tel.: 313-318. 
(Régi Hungáriánál) 

Cgt. Barát BT. 

KÍGYÓ UTCAI TRAFIK 
ILLATSZER 

- fekete szemceruza 
+ I hegyező 59 Ft 

- Vidul Sassoon sampon & balzsam 
199 Ft 

- Anaconda hajápolási 
készítmények 

- 1 l-es Elegance sampon és 
habfürdő 149 Ft. 

Ú J S Z E G E D , 

Vedres u. 2. 
Mint mindig, most is 
SZENZÁCIÓS ÁR! 

Pamut nó'i fehérnemű-garnitúra 
csipkedíszítéssel, CSUPÁN 298 Ft. 

Viszonteladóknak 
árkedvezmény. 

3COLOR5 
6728 Szeged. Cserje sor 4. 

VÁLLALUNK: Cserépkályha, kandalló 
készítését, javí tását , újra rakását 
mindezt garanciával. Megrendelés 
személyesen, vagy telefonon munka-
időben. hétköznap 7-14 óráig, szom-
baton 7 -11 óráig. Telefon: 
62/361-633.361-831,361-842. 

MUNKA 

A Kristóf 21. Holding vállalkozókat 
keres Elektromos já tékautókat , 
motorokat kínálunk kedvező áron, 
dodgem helyett. Várjuk nagykerek, 
üzletek je lentkezését , garanciát , 
szervizellátást biztosttunk. Tel.: 127-
8859-44 m„ 127-8683-44 m„ 127-
868545 ni., 127-909645 m. 

A Szegedi Közlekedési Vállalat 
felvételt hirdet a gépjármű-fenntartási 
üzemébe, katonai idejét letöltött, 
gyakorlott autószerelők részére. 
Jelentkezni lehet: a gépjármű üze-
meltetési osztályvezetőnél 7 órától 14 
óráig a Szeged. Külső Pulz u. 2. sz. 
alatt. 

A Szeged Tatjánváros III. sz. Általános 
Iskola (Szeged, Épftő u.) K-2-es fűtői 
vizsgával gázkazánhoz du. 4 órás 
munkaidővel munkatársat keres 1992. 
október 15-től. 

VARRÓNŐKET szakképzettséggel, 
vagy nagy gyakorlattal szalagszerű 
termelésre központi üzemi varro-
dánkba, egy műszakos munkára fel-
veszünk. Jelentkezni lehet: a varroda-
vezetőnél, Szeged, Francia u. 22. Tel.: 
313-014. 

A CSONGRÁD Megyei Rendőrfőka-
pitányság felvételre kerres'takarítónőt 
4 órás munkakör betöltésére. Jelent-
kezni lehet: személyesen az üzemel-
tetési osztályán. Szeged. Kossuth L. 
sgt. 22-24. 

A Vedres István Építőipari Szakközép-
iskola költségvetési gyakorlattal 
rendelkező gazdasági vezetőt keres. 
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal. 
Szeged, Horváth M. u. 2. 

B1JOU es divatékszer kereskedelemmel 
foglalkozó osztrák tulajdonú cég 
keres főállásban Szeged és környéke 
területre képviselőt . Gépkocsi és 
telefon szükséges, jelentkező levele-
ket következő címo kérjük: Divat 
Accessoires Kft. Csöke György. 7627 
Pécs, Hétvezér u. 10. 

RAKODÓGÉP-kezelóket és Tátra 
gépkocsivezetőt (ADRI keresünk. 
Tel.: 324-750. 

A Szegedi Tejüzem felvesz autósze-
relőt. termékleszedő nőket, raktároso-
kat, hütőtéri árumozgatókat, élelmi 
szer-eladót, targoncavezetői cs egy 
nyugdíjas férfit udvarosnak. Jelent 
kezm lehet: a Budapesti út 6. sz. alatt, 
vagy a 325-822-es telefonszámon. 

K Ö Z L E M É N Y J 
A Csongrád megyei Beruházási Vállalat 

1992 október 9-én (péntek) 9 órakor 
a helyszínen versenytárgyaláson 
értékesíti a Szeged, Kálvária sgt. 61., 
Kálvária sgt. 63., Szél u. 76. számü 
épületekel lebontásra. Versenytár-
gyaláson való részvétel feltétel'- a 
helyszínen.50 000 Ft óvadék befi-
zetése. A teljes vételárat a verseny-
tárgyalást követően be kel! fizetni. A 
bontási munkák elvégzésére küiön 
szerződést kötünk. Találkozás helye 
Szeged, Kálvária sgt. 61. 

ÉRTESÍTEM vendégeim, hogy 1992 
szeptember 28 ától a Széchenyi tér 
fodrászüzle tben dolgozom. Ada-
mikné Marika fé r f i fodrász . Tel. . 
317-433. 

A Relaxa Kft. értesíti vásárlón, hogy a 
pénteki nyitva tartás 15-18 órára 
változik. Megértésükei köszönjük. 

BMW 525 i 
másfél éves, 
sok extrával 
kedvező áron 

eladó. 
Jelige: 
„Vagyonnyilatkozat 
előtt 4434/12" 
a Sajtóházba. 

A Naturtex Kft. 
Szegeti. Kálvária sgt. 96. sz. 

alatti telephelyére 

szakképzett varrónőket 
és nó'i betanított munkásokat 

keres felvételre. 
Teljesítménybéres fizetés. 

Jelentkezni lehet személyesen 
a Társaság 

főkönyvelőjénél. 

Régiségek 
vétele 
Márkás festményeit több 
10 000 Ft-ért is 
megvásárolom, 10-30 000 
Ft-ig vásárolok olyan 
faliórát, ami egy-három 
rézsúllya! működik, 
5-16 000-ig veszek régi, 
porcelánfejű babát és külön 
fejet is. 

Vásárolok 
2-10 000 Ft-ig nyakba való 
Mária-tű/zománcmedálokat. 
XVIII-XIX. századi első 
feléből antik, kisméretű 
bútorokat és ezüsttárgyakat 
a legmagasabb napi áron. 

SZEGED, 
354-196. 

Reprezentatív 
irodaházban 420 nm-es 
épületrész 
berendezéssel vagy 
anélkül 
azonnali átadással 

bérbe adó. 
A z épü le t rész 324 n m 

nagyte res i rodából 

(me lynek egy részéből 

4 leválasztot t i roda van 

kia lakí tva) , t á rgya lóbó l , 

szociál is he ly i ségből áll. 

T e l e f o n mego ldha tó . 

É rdek lődn i s zemé lyesen 

m u n k a n a p o k o n 8 - 1 7 órá ig 

Kiss La josná l Szeged , F ő 

f a so r 100. s z á m alatt lehet . 

Tisztított ruha és katonai ruha 
nagy választékban viszonteladók 

reszere eladó! 
Araink: 50 kg-os zsákokban (ÁFA nélkül) 
Vegyes kevert 220Ft/kg Gyermek vegyes 240Ft/kg 
Női ruha-szoknya 250Ft/kg Női nadrág 200Ft/kg 
Jogging, tréning 240Ft/kg Férfi nadrág (német) 240Ft/kg 
Blúz (német) 220Ft/kg Blúz (francia) 320Ft/kg 
Függöny 220Ft/kg Pulóver 160Ft/kg 
Francia dzseki 360Ft/kg Fürdőköpeny 160Ft/kg 

Katonai ruhák (darabárak ÁFA nélkül): 
Terepoverall 1200Ft/gt Zöld gyakorló, 2 részes 960Ft/gt 
Fekete gyakorló 880Ft/gt Tiszti ing 200Ft/db 
Tréningruha 500Ft/gt Hálózsák 1080Ft/db 
Bundeswehr nadrág 

használt 500Ft/db Bundeswehr puióver 640Ft/db 

Bolt BT. raktárak: 
Szolnok, Thököly u.85 Tel: 56/374-455 
Telekgerendás, 47-es főút 141-es km-énél, 

TSZ központ Tei: 66/326-377 
Szeged. Fő fasor 66. Tel 62/355-392 
Debrecen, (Faárubolt) Rákóczi u.7. Tel: 52/13-541 

Ha Ön kiterjedt 
ismeretségi körrel 

rendelkezik 
mind a vállalatok, 

mind a magánszemélyek 
között, 

és szeret az elsők között lenni 
egy direkt eladási rendszer 

elindításában, 
akkor szerenesés esetben 

Ön Makón az első' öt 
munkatársunk 

egyike lehet. 

Bemutatkozó levelét 
az alábbi címre várjuk: 

SELCO TWG 
6701 Szeged, Pf.: 1108. 

Szeged, 
Török u.9/B. 

Tel.: 316-068,3154)68. 
pietas-flor 

temetkezés BÜS 
temetéssel összefüggő valamennyi 

szolgáltatás-feladat ellátására. 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 

Fájdalomtól porig sújtva tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, 
fiú. testvér, vej és rokon, 

BÁRDOS KÁROLY 
a Szegedi Hangs/ergyár igazgatója, életének 58. évében, 1992. 
október 4-én örökre itthagyott bennünket. Temetése 1992. október 
12-én 15 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. 

Gyászolják: felesége, fia, 
édesanyja, testvére, 

apósa, anyósa. 

Megrendülten tudatjuk, hogy a felejthetetlen gyermek, férj, édesapa, 
após, vő, nagyapa, 

TANÁCS IMRE 
az ATI nyugdíjas szakoktatója, életének 62. évében október 3-án 
váratlanul elhunyt. Temetése október 8-án, csütörtökön 11 órakor 
lesz az alsóvárosi temető kápolnájából, előtte 8 órakor gyászmisét 
tartunk, az alsóvárosi Mátyás-templomban. 

A gyászoló család, Röszkei u. 4. 

Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy az imádott édesanya, testvér, 
nagymama, rokon, 

RÁTFAILÁSZLÓNK 
Kószó Györgyi 

életének 45. évében hosszan tartó 
betegség után elhunyt. Temetése 
1992. október 12-én 11 órakor lesz 
a Belvárosi temető ravatalozójából. 

A gyászoló család. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, édesanya, nagy-
mama, gyermek, testvér és rokon, 

HARMOSISTVÁNNÉ 
Varga Magdolna 

53 éves korában türelemmel viselt 
hosszú betegség után elhunyt. 
Temetése október 8-án 11 órakor 
lesz a Belvárosi temető ravatalo-
zójából. Minden külön értesítés 
helyett. 

A gyászoló család. 

Méiy fájdalommai tudatjuk, hogy 
PINTÉR JÁNOS 

Hajós u. 17. sz. alatti lakos elhunyt. 
Temetése október 9-én 11 órakor 
lesz a Dugonics temetőben. 

A gyászoló család. 

Mély tájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett feleség, édesanya, anyós, 
nagymama, dédmama és testvér, 

id. RABATINIMRÉNÉ 
Pál Erzsébet 

életének 71. évében hosszú szen-
vedés után elhunyt. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása október 9-én 11 

órakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójából. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatom, hogy 
szeretett féljem. 

BALOGH FERENC 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése október 8-án 13 órakor 
lesz az alsóvárosi temetőben. 

Gyászoló felesége 

Mély fájdalommai tudatjuk, hogy a 
szeretett férj , édesapa; após és 
nagypapa, 

SZÖGI ANTAL 
67 éves korában, tragikus körülmé-
nyek között elhunyt. Temetése 
október 7-én 16 órakor lesz a ipóra-
halmi temetőben. Előtte gyászmise. 

A gyászoló család. 

Most értesültünk: és fájdalomm. I 
tudatjuk mindazokkal, akik isme; 
ték és szerették, hogy a szeretett 
fiú. testvér, édesapa, 

GILA JÁNOS 
autófényező. 1991. február 24-én 
46 évesen Ausztriában elhunyt. 

Gyászolja: édesanyja, testvérei és 
az egész Kotroczó család. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, barátoknak, ismerő 
söknek, akik szeretett halottunk, 

BAGOLY IMRÉNÉ 
Buzsik Margit 

temetésén megjelentek, részvétük-
kel, virágaikkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk a rokonok-
nak, barátoknak és volt munkatár-
saknak, akik 

FRF.YBURGER ISTVÁN 
temetésén megjelentek. 

A gyászoló család. 
* 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, szom-
szédoknak, akik felej thetet len 
halottunk, 

MARTONOS1 ANTAL 
temetésén részt vettek, virágaikkal 
fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. 
Máramarosi u. 29. 

Köszönete t mondunk a testvérek 

nek , r o k o n o k n a k , i s m e r ő s ö k n e k , 

szomszédoknak bará toknak , akik 

felejthetetlen halottunk, 

SAVANYA LAJOSNÉ 
temetésén megjelentex, részvétük-
kel fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. Egyúttai köszönet kezelőor 
vosának és az asszisztensnőnek 
áldozatos munkájukért 

A gyászoló család. 

Megköszönjük mindazon rokonok -
nak, ismerősöknek, akik kedves 
halottaink, 

SZÜTS KÁROLYNÉ 
és LILE GUSZTÁVNÉ 

temetésén megjelentek, virágaik-
kal, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhítették 

A gyászoló családok. 
A

 DÉLMQYMORSZÁQ 
K Ö Z P O N r í I R O I ) 4 : 

• Sajtóház, Stefánia 10. 
Telefon: 62/324-633 
Nvitvátartás: 7-19 óráig. 

| T O V Á B B I I R O O Á k : 
l • MAHtK, Nagyaruház-paszázssoí 

Jókai o. 1. í eiefoo: 312-182. 
Nyitva tartás: 8-18 óráig. 

I Express Utazási Iroda. Kígyó o. 3. 
Telefon: 322-522. 
Nyitva tartás: 8-16.15 óráig. 

hirdetésfe lvevő helyei 

S Z E G E D E N : 
• < ásíö szaküzlet 'amily üzletház 

Mars tér 17. Nyitva tartás: 7-J9 
-.-raig. vasárnap: 7- !3 óráig. 

• t.manueile Tours, 1 i:o,/lái) u. 1. 
Nyitva tartás; hétköznap 8.30-17 
óráig, szombaton: 9-13 óráig. 
Telefon: 312-005 

• ..Siker szolgáltai: eráka . 
Hont E. u. 24/B Nyitva tartás 
hétfőtdl péntekig: IO-12-ig. 
szombaton: 10-14 óráig. 


