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I ELADÓ II. emeleti 1+2-es, teher-
mentes lakás. Telefon: 492-592, 
egész nap. 

• 1,5 szobás, erkélyes lakás eladó. 
Tel.: 483-540. 

I DEBRECENI u.-Bihari u. sarkán 
épülő társasházban lakások még 
leköthetők kedvező áron. Telefon: 
432-132 mindennap 8,30-21-ig. 

I ELADÓ kétszobás, nagyerkélyes 52 
nm-es panellakás, azonnal beköltöz-
hetően. Irányár: 1 100 000 Ft. Tele-
fonérdeklődés: 62/317-910. 

I 35 nm-es 1 szobás lakás eladó. Érd.: 
18 után, Kisteleki E. u. 13. IV/11., 
Soproni. 

I NAGYKÖRÚTHOZ közel 76 nm-
es első emeleti, 3 szobás, vadonatúj 
társasházi lakás, 25 nm-es garázzsal 
eladó. Tel.: 310-801,319-280. 

I n g a t m i n 

• VÁSÁROLNÉK több hold szántó-
földet, ami a Szegedi Móra Tsz-ben 
van, de még nem mérték ki. Szeged, 
Sárkány u. 29. Tel.: 312-916, vagy 
329-528. 

• ÚJSZEGED, Csinszka u. 10. üdülő-
telek teljes közművel építési telek-
ként is eladó. Irányár: 1 200 000 Ft. 
Telefon: 431-450. 

• HEGYESHALOM közelében frek-
ventált helyen étterem-panzió eladó. 
Tel.: 486-203. 

• RÓKUSON 3 szobás, 2 fürdőszobás 
kertes ház 3 200 000-ért. Tel.: 
486-203. 

• CSENGELEI állomáshoz közel 
tanya eladó. Érd.: Kistelek, Tanya 
288. 

• SZEGED területén közművesített 
iparkörzetben 4000 nm bekerített 
üres telek eladó 800 Ft/nm. Cserele-
hetőség is érdekel. „Főútvonal 3975" 
jeligére a Sajtóházba. 

• SZEGEDTŐL 11 kilométerre Szaty-
mazon tanya jellegű nádtetős épület 
egy hold területtel, kövesút mellett, 
villannyal, gázlehetőséggel 1,3 
millióért eladó. Érdeklódni: 326-360. 

• ÁSOTTHALMON tanyás ingatlan 
új építésű házzal, építőanyaggal 
eladó, érd.: 62/313-323 telefonszá-
mon munkanapokon 14-18 óra kö-
zött. 

• MÓRAVÁROSI magánház eladó. 
Érdeklődni: munkanapokon 16-18 
óráig. Móra u. 30/B. 

• KISTELEKEN zárt kert eladó (Ká-
belgyárnál). Érd.: Kistelek, Árpád u. 
10. 

• TÁPÉN kis üdülő eladó. Érd.: Hon-
foglalás u. 103, szombat, vasárnap 
délután. 

• KUNFEHÉRTÓN központi helyen, 
lakásnak is megfelelő üdülő, köz-
ponti fűtéssel eladó. Érdeklódni. 
Kisszállás Torma Tel.: 51. 

• SÁNDORFALVÁN Kiskörút 10. 
szám alatt új családi ház eladó, vagy 
lakásra cserélhető. Tel.: 330-191. 

• 1 szoba, komfortos házrész eladó. 
Tel.: 483-540. 

• ÚJSZEGED, Közép fasoron 3 
szobás, 80 nm-es, II. emeleti, gázfű-
téses parkettás, telefonos, kábeltévés 
lakás, garázzsal eladó. Irányár: 
3 200 000 Ft. Érdeklódni: 19 óra 
után 62/430-579. 

F U R D Ö S Z O B A S Z A L O N 
Híd u. 1. Tel.: 312-076. 

K o n d u, 1. Tel.: 361-092. 
159-170 cm kádak, sarokkád,-

babkád, szaniteráruk, 
tusfüggönyök, tustálcák 

200 féle csempe 
cs padlólap ragasztók 

fugázók, csaptelepek, szellőzőrácsok 

Vállaljuk épületek 
karbantartását felújítását igény 
szerint. Takarítást folyamatosan, 

vagy alkalmanként, 
KÖZÜLETEK és 

MAGÁNSZEMÉLYEK részére. 
T O M Á N és TÁRSA BT. 

Tel.: 62/434-310. 

KÜLÖNLEGES olasz-belga 
ÜVEGEK, díszítőelemek, 
DOMBORÍTOTT üvegek, 
TÜKRÖK legolcsóbban. 

Segítünk széppé tenni 
otthonát. „SZILÁNK" 

Teréz u. 42. Tel.: 62/326-095. 

NAPSZEMÜVEGVÁSÁR 
-40 féle 198 Ft-tól 450 Ft-ig,-

Napozószerek nagy választékban, 
- SUN-SILK sampon, 

balzsam 198 Ft 
- Sopianae 50 FL 

Kígyó utcai trafik és Kapu trafik, 
Széchenyi tér, buszmegálló. 

É P Í T K E Z Ő K , F E L Ú J Í T Ó K ! 
Amerikai ereszcsatornát ajánlunk, új 

formában, fehér, barna, szürke 
színben, alumíniumból, toldás nélkül, 
helyszínen méretregyártva. Tel.: 322-
973,320-936 este 317-042 ü.rögzítővel. 

Visszahívjuk. (Megnézheti 
Takaréktár u. 5. alatt) 
American Alutech Kft. 

o s k p k o i ó s i ó n ^ 

A tetszése szerint kiválasztott 
padlószőnyegből középszőnyeget 

futószőnyeget készítünk. 
Ha jó minőségű szőnyeget 
szeretne, jöjjön hozzánk! 
Szeged, Bérkert u. 129. 

Telefon: 431-211/32. 
Nyitvatartási 

keddtől-péntekig 9-17,30 óráig, 
szombaton 9-12 óráig. 

Megközelíthető 71 busszal. 

V ^ 1 
^ „FLANC" 

Francia 
s y N y bálásruhavásár a 

JATE-Klubban . 
/ N A Nyitva: hétfő-

. tói-péntekig 8—17-ig. 
Bálahontás: 

8 , 1 0 , 1 2 , Mórakor. 

CD lemez és 
HIFI SZAKÜZLET 

. Sony és Pioneer 
termékek 

. Jamo hangfalak -
audio- és 

videokazetták. 
I m p u l z u s , 

V e d r e s u . 1 0 . 

Á R U S Z Á L L Í T Á S , 

költöztetés, nehéz tárgyak 
fuvarozása, rakodóval. 
Gábriel teher: 470-577. 

AJANDEKAT szebbé teheti 
DÍSZCSOMAGOLÁSSAL 
AMERIKAI mesefigurás 

léggömbök minden alkalomra 
NAGYÁRUHÁZ 
emeleti osztályán 

DÍSZCSOMAGOLÓ > 
szaküzlet. 

• KAMATMENTES részlétre ingat-
lan, autó. „Poligrupo" telefon: 62/ 
313-703. 

• BORDÁNYBAN közművesített 
utcában házasingatlan, melléképü-
lettel, gondozott kerttel eladó, vagy 
elcserélhető. Ugyanitt zártkertek is 
eladók. Érdeklódni: 62/313-323 tele-
fonon, munkanapokon 14-18 óra kö-
zött. 

I SZEGED-kiskundorozsmai régi épí-
tésű ház 200 n-öles telekkel a Bence 
utcában 800 000 Ft irányáron eladó. 
Érd.: Kiskundorozsmán, Adél köz 
16. 

E g y é b 

• BALASRUHAVASAR! Héten ki-
lósárunak 50/db ABC Diófa mögött. 
Nyitva: 14-18-ig. 

• REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, 
szúnyogháló készítése, javítása 
garanciával. Tel.: 320-000. 

• KÖLTSÉGKÉNT elszámolhatóvá 
tesszük korábbi számla nélküli 
beszerzésű álló- és fogyóeszközeit, 
anyagait 1 %-ért. Konzum Kft. Pap 
Géza, Szeged. Telefon: 62/322-002, 
8-16 óráig, 62/320-267,17 órától. 

• HÁZIMUNKA végzésére fiatal 
bejárónőt keres értelmiségi házaspár. 
„Péntekenként 15-20 óráig 5313" 
jeligére a Sajtóházba. 

• OSTYASÜTŐ műhelyembe sütőt 
felveszek. Érd.: Szóreg, Kisszőlő u. 
55. 

• FIATAL, vagy végző szobafestő se-
gédet keresek. „Nem italos 3978" 
jeligére a Sajtóházba. 

• KŐMŰVEST keresek, kerítés építé-
séhez. Telefon: 330-426. 

• REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, 
szalagfüggöny, szúnyogháló készí-
tés, javítás. Tel.: 401-318. 

• SZAKKÉPZETT eladót felveszek 
vegyes élelmiszerboltba, hosszabb 
távra. Érd.: 16-18-ig 328-534. 

• KÖNYVSZAKÉRTŐT, vagy mér-
legképes könyvelőt keresek. „Üzlet-
társ 3993" jeligére a Sajtóházba. 

MAGAD URAM 
Önsegélyző Klub gyorsan 
haladó ágazatába, egyéni, 

vagy csoportos belépő 
társakat keresünk. Széchenyi 

tér 7. II. 21. Tel.: 317-572." 

AKCIÓ az Ánna-kútnál. 
Pólók több színben 198 Ft, 

minden héten más kedvezmény! 
Viszonteladókat is 

kiszolgálunk! 
Ide érdemes bejönni! 

Tisza L. krt. 37. 
(fodrászüzlet mellett). 

I PONTHEGESZTŐ gépre munka-
erőt felveszek. Sárkány u. 20/B. 

I ÉPÍTŐIPARI kivitelezésben jártas, 
középfokú végzettségű személyt fel-
veszek. Érd.: Korda út 29/A. 

REGISEGEK. Budapesti kastélyhoz 
magas áron vásárolok ÓRÁT. 

Stopperes, ütős, naptáros, holdjárásos, 
kar- és zsebórát: IWC Schafthausen, 

Fatek, Vacheron, Jager Lecoultre, 
Rollex, Preitlink, Movado, Longines, 
Universal, Omega, Doxa. Felvásárlás 
napja: 93. VI. 11.9-11 óráig. Szeged, 

Alsó kikötő sor 8. fszt. 3. 
Tel.: 62/434-114. 

REGISEGEK. Budapesti kastélyhoz 
keresek: fa és réz szobrot, porcelán 
vitrintárgyakat, asztali díszórákat, 

ezüst- vagy csontíögantyús sétapálcát. 
Forduljon bizalommal 

telefonügyeletesemhez! Felvásárlás 
napja: 93. VI. 11.9-11-ig. Szeged, 

Alsó kikötő sor 8. fszt. 3. 
Tel.: 62/434-114. 

I KERESEM Szegeden lakó Ábrahám 
Erzsikét. Férje nevét nem ismerem, 
Ábrahám Ferenc és Német Viktória 
leányát. Értesítést vár Tari Jánosné, 
Kiskundorozsma, Bence u. 35. 6791. 

I GARÁZS kiadó. Érd.: este 7 után a 
315-450 telefonon. 

I VÍZ-gáz-központi fűtés szerelés, át-
alakítás. Tel.: 377-186. 

I JÓL képzett kőművest felveszek. 
Telefon: 62/401-278. 

I VAN benne valami! Kipróbáltam! A 
„Magad Uram" önsegélyező klubba 
új és visszalépő tagok jelentkezését 
várom. Telefon: 355-710. 

I FÜRDŐRUHÁK, sortok, nyári 
ruhák érkeztek az akciós boltba, 
Tisza L. krt. 52. (volt kalapszalon). 
Ezenkívül vadonatúj lisa szövet-
szoknyák, szezonelőtti 200 Et-os da-
rabáron. 

I KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás, 
nehéz tárgyak fuvarozása megegye-
zés szerint. Tel.: 326-301. 

• ÁCS, asztalos és kóműves szakmun-
kásokat és segédmunkásokat felve-
szek. Érd.: Korda út 29/A. 

I IRODAHELYISÉGEK bérbe kia-
dók. Érdeklődni: tel.: 326-377, Irinyi 
u. 1. Dr. Tóth Ernőné. 

I OLCSÓN, gyorsan költözködhet, 
szállíttathat ha felhívja a 405-137-et. 

I PEDAGÓGUSNAPRA, ballagásra 
ajándékozzon porcelánt, kerámiát, 
bőrárut. „Otthon-Lux" Dózsa u. 4. 

REGISEGEK. Budapesti kastélyhoz 
keresek: hajlított, vagy egyenes 

vonalú intarziás komódot, vitrint, 
írószekrényt, szalongarnitúrát és más 

bútort (fotót hozzanak). Forduljon 
bizalommal telefonügyeletesemhez! 

Felvásárlás: 93. VI. 11.9-11-ig. 
Szeged, Alsó kikötő sor 8. fszt. 3. 

Tel.: 02/434-114. 

REGISEGEK. Bodapesti kastélyhoz 
keresek: nagy méretű tükröt, 

festményt, lemezre festett képórát 
(60x80 cm-es, vagy nagyobb méretben) 

Hummel-figurákat. ezüstöt, 
porcelánfejű babát, Mária tűzzománc 

medált. Forduljon bizalommal 
telefonügyeletesemhez! Felvásárlás: 

93. VI. 11.9-11-ig. Szeged, Alsó kikötű 
sor 8. fszt. 3. Tel.: 62/434-114. 

„ILI" bálásruha vásár 
június 1,2-án az Olajos 

Klubban (Centrum mellett). 
Folyamatos árufeltöltéssel. 

Blúzok 150 Ft-ért. 

• GARAZS kiadó a Rókusi kőrútnál. 
Érdeklődni: napközben 312-623-as 
telefonon. 

• TÖBB éves élelmiszereladói gya-
korlattal, B. kat. jogosítvánnyal, ke-
reskedelmi érettségivel és vállal-
kozói igazolvánnyal rendelkező férfi 
állást keres, lehetőleg kisebb üz-
letben. „Vegyesbolt 4633" jeligére a 
Sajtóházba. 

• NÉMETORSZÁGI munkára kere-
sünk tolmácsot, gipszkarton, ál-
mennyezet szereléshez szakembere-
ket. Nettó 2700 DM/hó. Tel.: 
401-278. 

• VIZES pincék garantált szigetelési 
eljárása az ETISOL. Telefon: 62/ 
483-522. 

I BELVÁROSI 13 nm-es üzlethelyi-
ség bérleti joga átadó. Telefon: 
62/483-522. 

• KŐMŰVEST főállásban alkalmaz-
nék. Jelentkezés: Debreceni u. 18/C. 
Telefon: 311-436. 

• KERTÉSZETEMBE férfi és női 
munkaerőt keresek. Érd.: 378-246-os 
telefonon. 

I „Sárgán" Tisza-parti üdülő 2 fő ré-
szére kiadó. Érd.: 62/313-684. 

• SZŐNYEG, kárpit, ablaktisztítás a 
megye egész területén. Tel.: 62/ 
494-111,477-371. Fax: 62/480-320. 

KÖZLEMÉNY 

• BABY-sitter tanfolyamokat (2-5 
hetes beosztásban) szervezünk. Tel.: 
485-223. 

• Dr. UDVARDI Judit csecsemő- és 
gyermekgyógyász magánrendelését 
június l-jétől áthelyezi II. számú 
Rendelőintézet, Vasas Szent Péter u. 
1-3. szám alatti Gyermekgyógyászati 
Rendelőbe. Rendelési idő: hétfőn, 
csütörtökön 18-19 óráig. 

• ÜGYFELEINK szíves tájékozta-
tására közöljük, hogy a betétek ka-
matait 1993. június 16-tól az aláb-
biak szerint módosítjuk: - Kamatozó 
betét: látraszóló nettó 6 %; 1, 2, 3 
évre lekötött nettó 12,5 %; -Lakás-
célú betétek: 1-5 év között bruttó 16 
%; 5 éven túl bruttó 17,5 %; -
Lakossági csekkszámla: évi nettó 3 
%; 1993. július 01-től: -Takaréklevél 
betét: 1 év után nettó 13 %; 2 év után 
nettó 13,5 %; 3 év után nettó 14 %. 
Az új kamatmértékek a takarékszö-
vetkezetek egységeiben lévő hir-
detményeken megtekinthetők. Kis-
kundorozsmai és Tápéi Takarékszö-
vetkezet. 

• KÖZLEMÉNY! Ügyfeleink szíves 
tájékoztatására közöljük, hogy a 
takarékbetétek kamatát az alábbiakra 
módosítjuk: 1993. június 16. napjától 
évi kamat. 1. Kamatozó betétek 1, 2, 
3 évre lekötött bruttó 15 %, nettó 12 
%, látra szóló bruttó 5 %, nettó 5 %. 
2. Lakáscélú betétek 5 éven túl 
bruttó 17,5 %, nettó 17,5 %, 1-5 év 
közötti bruttó 16 %, nettó 16 %. 
Nem lakáscélú felhasználáskor a 
kamat adóköteles. 1993. július 01. 
napjától évi kamat. 3. Takaréklevél 
betét 1 év után, 2 év után, 3 év után 
bruttó 16,25 %, nettó 13 %. A 
lekötött betétek idő előtti felmondás 
esetén bruttó 1,25 %, nettó 1 %-kal 
kamatoznak. Az új kamatmértékek a 
takarékszövetkezetek egységeiben 
lévő hirdetményeken megtekinthe-
tők. Algyői, apátfalvi, csanádpalotai, 
kisteleki, mórahalmi, kiszombori, 
nagymágocsi, szatymazi Takarék-
szövetkezet. 

M U N K A 

A B E R N E R Kft . keres 
középfokú műszaki 

végzettségű, négy évnél nem 
idősebb saját gépkocsival és 

telefonnal rendelkező' 
üzletkötőt Csonprád megye 

területére főállásban! 
Szakiparos ismeretekkel bírók 

előnyben! Fizetés: 
alap+jutalék. Jelentkezés: 

kizarólag levélben részletes 
önéletrajzzal az alábbi címen: 
BERNER Kft. Budapest 1211 

Szabad kikötő ut 2. 

I BUDAPESTI központú sütőipari, 
cukrászipari és malomipari alap-
anyagokat forgalmazó vállalat férfi 
területi képviselőt keres Szeged 
városába. Feltételek: 1. felsőfokú 
végzettség, 2. 25-35 év közötti 
életkor, 3. jogosítvány, idegen nyelv 
tudása előny! Jelentkezés, fényképes 
önéletrajz megküldésével az alábbi 
címen: ARSIBO Kft. 1012 Budapest 
Kosciuszkó Tádé u. 8. „Álláspá-
lyázat". 

I A Tápéi Háziipari Szövetkezet 
felvételre keres jó kereseti lehető-
séggel varrónőket központi var-
rodánkba. Jelentkezés: Tápé, Régész 
tér 8., textil ov-nél. 

I ADK 70-es darura kezelót felve-
szünk. Jelentkezni: 326-003-as tele-
fonon. 

I KFT felvételre keres csőszerelőket. 
Érdeklődni: munkaidőben a 
325-647-es telefonon. 

I A Szegedi Városgazdálkodási Vál-
lalat zöldfelület-gazdálkodási 
osztálya kézikaszásokat keres. 
Jelentkezni: Szeged, Pacsirta u. 1. sz. 
alatt 7 órakor, Kovács János osztály-
vezetőnél. 

I ÉPÍTŐIPARI kft. keres gyakorlott 
kőműveseket és segédmunkásokat, 
illetve 4-5 fős brigádot. Jelentkezni: 
a reggeli órákban, Szeged, Topolya 
sor 7. 

I SÓHORDÓ u. 18. szám alatt rö-
videsen nyíló, I. osztályú exkluzív 
osztrák-magyar étterem keres 
szakácsot, konyhalányt, takarítónőt, 
felszolgálót, pultost. Jelentkezni: 
személyesen 9-11 óráig és 15-18 
óráig. Telefon: 316-732. 

I USA TŐKÉT KÖZVETÍTENÉNK 
MAGYAR HITEL IGÉNYLŐ 
PROJEKTEK SZÁMÁRA. TEL.: 06 
72 335 436, VAGY RÁDIÓTEL.: 06 
60 361 745,9-16 ÓRÁIG. 

• 25-45 év közötti házaspárt keresünk 
házfelügyelői munkakörbe. Lakást 
biztosítunk. „Tisztaság 4623" 
jeligére a Sajtóházba. 

• PRÁGA darura gyakorlott kezelöt 
keresek felvételre. C,E kat. szük-
séges. Jelentkezés: tel.: 438-387. 

• BETANÍTOTT szakácsot, vagy 
ügyes konyhalányt keresünk. Érd.: 
Szeged, Zárda u. 15., Denevér Sö-
röző, 17 óra után. Tel.: 324-533. 

S z ö g i és T s » . 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT 
TEMETÉSEK MEGSZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA 

AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN 
SZEGED, HAJNÓCZIU. 15. TEL.: 232-766/2, TÖRÖK U. 9/B. TEL.: 315-68, 

HALOTTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET: 0-24-IG: 06-60-381-557 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyászközlemények keretes, 
fényképes formában is feladhatók. 

Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak. 

A lehetetlen bekövetkezett... 
BANGA SÁNDOR 

az MTV körzeti stúdiójának helyettes vezetője életének 51-ik 
évében, 1993. május 27-én tragikus hirtelenséggel elhagyta 
szeretteit. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 4-én, pénteken 
13 órakor lesz a belvárosi temető ravatalozójából. 

Felesége, Pálfy Katalin, 
gyermekei: Zsuzsanna és Sándor 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága édesanyánk, 

MOLNÁR ISTVÁNNÉ 
Berta Mária 

életének 71. évében hosszú, türe-
lemmel viselt betegség után el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása június 4-én 15 órakor 
lesz az alsóvárosi temető kápol-
nájából. 

A gyászoló család. 
ÍV 

Mély fájdalommal tudatom akik 
ismerték és szerették, hogy imá-
dott férjem, 

TELEGDI KÁLMÁN 
életének 69. évében súlyos be-
tegségben május 27-én elhunyt. 
Temetése június 2-án 11 órakor 
a református temetőből lesz. 

A gyászoló család. 
A. 

„Nem haltál meg, csak eltemet-
tünk. Akkor halsz meg, ha elfe-
ledünk." Fájdalomtól megtört 
szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
szeretett férjem, édesapánk, 
nagypapánk, após, testvér és 
rokon, 

HORNYÁCSEK IMRE 
életének 63. évében hosszan tar-
tó, súlyos betegség után elhunyt. 
Temetése június 3-án 15 órakor 
lesz a Dugonics temető ravata-
lozójából. Gyászmise június 3-
án de. fél 8 órakor lesz a foga-
dalmi templomban. 

Gyászoló felesége és családja. 
ív 

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

GYURIS FERENCNÉ 
Ilia Vera 

86 éves korában elhunyt. Kíván-
ságára szúk családi körben elte-
mettük. 

Gyászoló fia, neje, unokái 
és családjai^. 

ív-
Mély fájdalommal értesítjük 
mindazokat, akik ismerték, tisz-
telték és szerették, hogy édes-
apánk, 

HASKA ISTVÁN 
életének 79. évében, rövid szen-
vedés után 1993. május 22-én el-
hunyt. Hamvainak örök nyuga-
lomba helyezése június 3-án 11 
órakor az újszegedi temetőben. 

A gyászoló család. 
A 

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a legdrágább férj, 
gyermek, testvér, 

VESZPRÉMI GYULA 
és egyetlen drága gyermekem, 
VESZPRÉMI GYULA CSABA 

hamvait június 2-án 11 órakor 
az alsóvárosi temetőben helyez-
zük örök nyugalomba. 

Gyászoló felesége, édesanyja 
és a gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, test-
vér, sógornő, rokon, a SZOTE 
nyugdíjasa, 

özv. RACZ SANDORNE 
Törköly Mária 

életének 70. évében hosszú, sú-
lyos betegség után elhunyt. 
Temetése június 4-én 13 órakor 
lesz az alsóvárosi temető kápol-
nájából. 

Gyászoló fia és a család, 
6720 Szeged, Palánk u. 9. 

ÍV 
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 

KUCSKA ISTVÁNNÉ 
Galzó Margit 

73 éves korában elhunyt. Teme-
tése június 2-án 11 órakor lesz a 
kiskundorozsmai temetőben. 

A gyászoló család. 
ÍV 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, szomszédoknak, 
akik szeretett halottunk, 

özv. HUNYADVÁRI 
LAJOSNÉT 

utolsó útjára elkísérték, virága-
ikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

A gyászoló család, Szőreg. 
ÍV 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunk, 

FÁSKERTI MÁRTON 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönetet mondunk a 
Deszki Szanatórium orvosainak 
és ápolóinak áldozatos munká-
jukért. 

A gyászoló család. 
ÍV 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, a 
ház lakóinak, akik szeretett 
halottunk, 

özv. JUHÁSZ SÁNDORNÉ 
Fillág Julianna 

temetésén résztvettek. Külön 
mondunk köszönetet kezelő-
orvosának dr. Fülöp Katalinnak 
és asszisztensnőinek áldozatos 
munkájukért. 

Gyászoló családja. 
ÍV 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, akik szerettünk, 

ANTALI SÁNDOR 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

A gyászoló család. 
ÍV 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunk, 

özv. HEGEDŰS MIHÁLYNÉ 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. 
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