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A gerincbántalmakról 
Korunkban igen gyakoriak a 

különféle gerincbántalmak, 
nem csoda, ha a kutatók figyel-
me is egyre inkább ráirányul 
ezek okaira, illetve gyógyítá-
sukra. 

A kutatók ú j megállapítása, 
hogy a szkoliózis, a gerinc ol-
dalgörbülése fiúknál ritkán, lá-
nyoknál annál gyakrabban for-
dul elő. A hátgerinc elgörbül, és 
ez a görbülés a pubertás végéig 
évenként mintegy 8 fokkal nö-
vekedik. Minél gyorsabban nő 
a beteg, annál gyorsabb ütem-
ben súlyosbodik a betegség. Ez 
adta az ötletet amerikai orvo-
soknak, hogy a nők óriásnöve-
kedése ellen alkalmazott hor-
monkezelést kipróbálják a 
szkoliózis ellen is, hiszen a be-
tegség összefügg a növekedés-
sel. 

A legnagyobb gondot a keze-
lés kezdetének megállapítása 
okozta. A növekedést gátló 
hormont már az első havi vér-
zés előtt kell adni, hogy maxi-
málisan hasson. A szkoliózis 
azonban az esetek túlnyomó 
többségében csak 11 éves vagy 
még idősebb korban jelentke-
zik. A kérdés tehát az volt, va-
jon a hormon a később meg-
kezdett kezelés ellenére is 
használ-e majd. Érdekes mó-
don, a kezelés éppen ezért volt 

hatásos. A tizenéveseknek tud-
niillik először az alsó végtagjaik 
nőnek, csak azután a hátgerin-
cük. A későn megkezdett terá-
pia tehát éppen arra a testrészre 
hat, amelyre hatnia kell, vagyis 
a hátgerincre: fékezi annak nö-
vekedését és a görbülést. A „fé-
kezett" betegek átlagban csak 
2-3 centiméterrel maradtak ki-
sebbek. A kezelés eredménye-
képpen a gerincoszlop görbülé-
se lassult, és még a kritikus 
25—30 fokos szög elérése előtt 
megállt. Sőt, olykor némi javu-
lás is bekövetkezett, bár az or-
vosok csak a szkoliózis megállí-
tását remélték elérni. A görbü-
lés csökkenése egyelőre megma-
gyarázhatatlan. 

Svédországban viszont érde-
kes összefüggést ismertek fel a 
dohányzás és a hátgerinc kö-
zött. A csigolyák vízzel töltött 
ütközőkként működő porcko-
rongok sejtjeikben bizonyos fe-
hérjék kötik meg a vizet, ami-
hez oxigén szükséges. A do-
hányzás a porckorong és a csi-
golya közötti lemez véredény 
hálózatát károsítja, amely az 
oxigén és más tápanyagok to-
vábbítására szolgál. Hy módon 
a sejtek megkötő fehérjék kép-
zésére, a porckorongok kiszá-
radnak, és az egyébként az öre-
gedéssel előrehaladó folyamat 
idő előtt felgyorsul. 

A hangrögzítés forradalma 
A hanglemezboltok polcain 

napjainkban a „hagyományos" 
30 centi átmérőjű, „fekete-le-
mezek" éppúgy megtalálhatók, 
mint a tükrös felületű, ezért 
„ezüst-tötftéihek" nevezett 12 
centiméter átmérőjű kompakt-
változatok (röviden: CD-lemez, 
ami az angol compact disc elne-
vezés kezdőbetűiből adódik). 
Ez utóbbi az előbbinek forra-
dalmian ú j követője, mely már 
digitális hangrögzítési techniká-
val készül. 

Az ú j fa j ta hangtechnikai 
rendszer az analóg jelet — jelen 
esetben a zenei hangot — nem 
folytonosan viszi át, mint az ed-
digi rendszerek, hanem szabá-
lyos időközönként (a mai szab-
ványok szerint másodpercen-
ként 44100-szor) mintát vesz az 
analóg jelből. A minták alapján 
kapott villamos jelek nagyságát 
— amplitúdóját — számok for-
májában rögzíti. A számok áb-
rázolása egymástól elkülönítve 
a kettes számrendszerben, biná-
risan történik, kezdetben 12, 
ma 16 helyértéken, vagyis 16 bi-
ten. (Mint a számítástechniká-
ból ismeretes, a különböző he-

lyiértékeken — a kétféle fizikai 
állapotnak megfelelően — a jel 
jelenléte 1-et, hiánya 0-át je-
lem). 

Az így kapott bit-sorozatot 
lézersugárral beleexponálják az 
üveghordozójú mesterlemez 
fényérzékeny rétegébe, s ezt 
előhívják, mint egy fényképet. 
Erről „apa"- , „anya"- és 
„prés"-matricákat készítenek, 
s ez utóbbiak segítségével pré-
selik az immár kész lemezeket, 
amelyek egyik oldalára tükröt 
visznek fel. Erre végül védőré-
teg, majd a lemez címkéje ke-
rül. A lejátszás ugyancsak lé-
zersugár segítségével történik: 
a lemezt megvilágító sugár a 
felülettől számított 1 millimé-
terre levő tükörről visszaverő-
dik. A visszavert sugarat len-
cserendszerrel fényérzékeny 
diódákra terelik, amelyek a ka-
pott digitális jeleket továbbít-
ják az azokat analóg jellé ala-
kító berendezésbe. A rendszer 
egyik legkényesebb része az 
analóg-digitális (A—D), illetve 
a digitális-analóg (D— A) át-
alakító. 
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10% árengedménnyel árusítjuk 
valamennyi műszaki cikkünket! 

J k v i D I A 
Kereskedőház Rt. 

Konvertibilis valutáért értékesítő 
áruházában 

SZEGED, Marx tér „A" pavilon 

Menekülés 
N 

és álcázás 
A természet rendje, hogy az 

állatok egyik fele a másik állat 
testéből él, tehát ragadozó. 
Ezek szervezete alkalmas arra, 
hogy a zsákmányállatot már 
messziről észrevegye, tehát jó 
látása, hallása, szaglása van, és 
képes gyorsan megközelíteni, 
tehát jó futó, ugró stb. A zsák-
mányállatok szervezete viszont 
éppen ahhoz alkalmazkodott, 
hogy gyorsan elmenekülhesse-
nek a támadók elől, illetve jól 
elbújjanak, elrejtőzzenek. A 
menekülés sikere az érzékszer-
viekre alapozott időbeli észlelé-
sen és a mozgásszervek gyorsa-, 
ságán múlik. Menekülés köz-
ben a viselkedés többféle lehet, 
például á tyúkfélék a talajon tá-
madó ellenség elől felröppen-
nek, a levegőben közelgő elől 
pedig a földié lapulnak. Az üre-
gi nyúl, az egér, az ürge, a hör-
csög földbe vájt lakásába fut , 
ha veszélyt érez. A békák vfzbe 
ugrással menekülnek. 

A gyors menekülésre képte-
len, állatok zöme agresszív visel-
kedésmóddal, vagy az álcázás 
különböző formáival menti 
meg az életét. A védőszíneződés 
a környezet színéivel és rajzola-
taival való egybeolvadást jelen-
ti. Különösen a fiatal, fejlődés-
ben lévő állatokra jellemző ez. 
A földön fészkelő sirályok fia-
tal utódai még terepszinüek, a 
partifecskék fiókáinak színe a 
homokos- környezethez igazo-
dik. A szabadban fészkelő ma-
darak tojásai is általában védő-
szí nezetüek. ,A szárazföldi csi-
gáknál is megfigyelték, hogy a 
csigaház színtónusa évszakosait 
a környezet színéhez hasonul: 
tavasszal üdezöld, ősszel vörö-
sesbarna. 

Nagyon érdekes védekezés-
forma a szin- és alakutánzás is, 
amelynek az állatvilágban szá-
mos változata van. Ha az állat 
növényt vagy annak valamely 
részét utánozza, a védekezés-
formát színlelésnek vagy mime-
tizmusnak nevezzük. A sáskák 
egyik családja megtévesztésig 
utánozza testalakjával a növé-
nyek szárát (botsáska), egy má-
sik családja a növányek levelé-
hez hasonlít (levélsáska). A szö-
vőlepkék csoportjához tartozó 
tölgylevélpokók szárnyai oldal-
nézetben és pihenő testhelyzet-
ben megtévesztésig hasonlíta-
nak növényi részekhez. A csak 
álakbeli vagy színbeli hasonló-
ság azonban nem volna hatásos 
a sajátos viselkedésforma nél-
kül. A bölömbikát például 
nagyon ritkán lehet látni, mert 
az oltalmat adó nádat nappal 
csak igen ritkán hagyja el. 
Amint úgy érzi, hogy felfedez-
ték, mereven megdermed, mint 
egy karó. Barna, csikós teste 
ebben a helyzetben felismerhe-
tetlenné teszi a szárak között. 

Országos hatáskörű Rt. 

belvárosi, 

te lefonos 

irodahelyiséget 
keres. 

Ajánlatokat 
11-290-es te le fonon 

,várunk. 

Romantik 
radiátorok 

nagy választékban 
kaphatók. 

Pusztaker 
Szeged, Hunyadi J . sgt. 24. 

Aprócskák 
0 kilométeres Nissan gépkocsi el-
adó. Érdeklódhet az 55-595-ös tele-
fonszámon. 

Egy kat. hold szántóföld bérbe 
több évre kiadó. Szóreg, Makai u. 
105. 

ADÁSVÉTEL 
Volvo 343 DL KA frsz. eladó. 
Érd.: Szóreg, Mályva u. 16. Tele-
fon: 55-895. 

MUNKAALKALMAK 
ADÁSVÉTEL 

Volvo 343 DL KA frsz. eladó. 
Érd.: Szóreg, Mályva u. 16. Tele-
fon: 55-895. Gépelést vállalok rövid határidő-

vel. „Angolul is V 31" jefigére a 
DM Press hirdetésfelvevó irodájá-
ba (V. Hugó u. 5.) 

Rókabunda, zsemlye szinű, rövid, 
új, középméretű eladó. Érdeklőd-
ni: 23-719-es telefonon. 

Samara szgk. 5000 km-rel eladó. 
Szeged, Marostói u. 29/B. 

Gépelést vállalok rövid határidő-
vel. „Angolul is V 31" jefigére a 
DM Press hirdetésfelvevó irodájá-
ba (V. Hugó u. 5.) 

Rókabunda, zsemlye szinű, rövid, 
új, középméretű eladó. Érdeklőd-
ni: 23-719-es telefonon. 

Dácia Combi eladó. Fürj u. 35. 
Farkas. Érdeklődni: egész nap. 

Gépelést vállalok rövid határidő-
vel. „Angolul is V 31" jefigére a 
DM Press hirdetésfelvevó irodájá-
ba (V. Hugó u. 5.) 

Siesta kályha eladó. Érdeklődni: 
Dorozsmai út 178., vagy 6i-328-on. 

Dácia Combi eladó. Fürj u. 35. 
Farkas. Érdeklődni: egész nap. Irodai takarítót felveszünk. Érdek-

lődni: Szeged, Brüsszeli krt. 6/B. 
Bösendorfer páncéltőkés zongora 
eladó. „Ármegjelölés V 33" jeligére 
a DM Press hirdetésfelvevő irodá-
jába (V. Hugó u. 5.) 

VW 1300-as friss műszakival eladó. 
Érdeklődni: 18 óra után. Kereszt-
töltés u. 25/B. VII. 21. 

Olyan gyermekszeretö nőt kere-
sünk, aki hétköznap 7—15 óráig 
kisfiúnkra vigyázna. Kukorica u. 4. 
2/10. 

Bösendorfer páncéltőkés zongora 
eladó. „Ármegjelölés V 33" jeligére 
a DM Press hirdetésfelvevő irodá-
jába (V. Hugó u. 5.) ÁLLATOK 

Olyan gyermekszeretö nőt kere-
sünk, aki hétköznap 7—15 óráig 
kisfiúnkra vigyázna. Kukorica u. 4. 
2/10. 

Eladó: fejőgép (6000 Ft), ZE frsz-ú 
Lada lejárt műszakival, üzemké-
pes, a karosszéria javításra szorul 
(40000 Ft) és egy üzemképes 412-es 
Moszkvics rendszám nélkül (12000 
Ét). Érdeklódni: Kovács László, 
Algyő, Rákóczitelep 51. 

Magyar, nagy fajta, húsjellegű vá-
lasztási malacok eladók. Újszeged, 
Thököly u. 99. 

Főszakácsnőt, konyhai kisegítőt ál-
landó délelőttre felveszünk. Érdek-
lődni: 17-285-ön, 17 óra után. 

Eladó: fejőgép (6000 Ft), ZE frsz-ú 
Lada lejárt műszakival, üzemké-
pes, a karosszéria javításra szorul 
(40000 Ft) és egy üzemképes 412-es 
Moszkvics rendszám nélkül (12000 
Ét). Érdeklódni: Kovács László, 
Algyő, Rákóczitelep 51. 

8 hónapos fekete uszkár. kölykök 
kitűnő szülőktől eladók. Érdeklőd-
ni: 17—19 óra között 10-856-on. 

Virágkertészetbe nöi munkaerőt al-
kalmaznék, lehet nyugdíjas is. Je-
lentkezni: 6726 Szeged, Műhely 
u. 28. Biemme mély, valamint újszerű, 

sport babakocsi eladó. Érdeklódni: 
19-574-es telefonon. 

100—150 kg-ig fehér hússertések el-
adók. Érdeklődni: Szt. Antal u. 8., 
8—16-ig. 

Virágkertészetbe nöi munkaerőt al-
kalmaznék, lehet nyugdíjas is. Je-
lentkezni: 6726 Szeged, Műhely 
u. 28. Biemme mély, valamint újszerű, 

sport babakocsi eladó. Érdeklódni: 
19-574-es telefonon. 

100—150 kg-ig fehér hússertések el-
adók. Érdeklődni: Szt. Antal u. 8., 
8—16-ig. 

8 órás munkaidővel takarítónőt ke-
res az Egyházmegyei hatóság. Cim: 
6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 
2: Jelentkezni a gondnoknál. 

Eladó garázs aknával, üzletnek és 
műhelynek is megfelel. Érdeklődni: 
56-363, 19-20-ig. 

Törzskönyvezett berni pásztor 
kölykök eladók. Szél u. 42. Tele-
fon: 21-421. 

8 órás munkaidővel takarítónőt ke-
res az Egyházmegyei hatóság. Cim: 
6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 
2: Jelentkezni a gondnoknál. 

Eladó garázs aknával, üzletnek és 
műhelynek is megfelel. Érdeklődni: 
56-363, 19-20-ig. 

Törzskönyvezett berni pásztor 
kölykök eladók. Szél u. 42. Tele-
fon: 21-421. TISZA FÜSZÉRT felsőfokú szak-

irányú végzettséggel hálózati ellen-
őröket keres. Fizetés gyakorlati 
időtől és végzettségtói függően. Je-
lentkezni: TISZA FÜSZÉRT, Sze-
ged, Sóhordó u. 5. Ellenőrzési fő-
osztályon. 

Krémszínű, dúsan faragott, barokk 
hálószobabútor eladö. Alföldi u. 
32. 11/11. 

Biogiliszta eladó. Hitellehetőség, 
díjtalan szállítás, humuszrostálás. 
Érdeklódni: 22-475-ös telefonon. 

TISZA FÜSZÉRT felsőfokú szak-
irányú végzettséggel hálózati ellen-
őröket keres. Fizetés gyakorlati 
időtől és végzettségtói függően. Je-
lentkezni: TISZA FÜSZÉRT, Sze-
ged, Sóhordó u. 5. Ellenőrzési fő-
osztályon. 

Ágyneműtartós heverő eladó. 
Gyermekhintaszéket keresek. Biha-
ri u. 30/B földszint 1. 

Négyhónapos, fajtiszta kuvasz-
kölykök eladók. Érdeklődni: Do-
maszék, Rákóczi 18., egész nap. 

TISZA FÜSZÉRT felsőfokú szak-
irányú végzettséggel hálózati ellen-
őröket keres. Fizetés gyakorlati 
időtől és végzettségtói függően. Je-
lentkezni: TISZA FÜSZÉRT, Sze-
ged, Sóhordó u. 5. Ellenőrzési fő-
osztályon. 

Ágyneműtartós heverő eladó. 
Gyermekhintaszéket keresek. Biha-
ri u. 30/B földszint 1. 

Négyhónapos, fajtiszta kuvasz-
kölykök eladók. Érdeklődni: Do-
maszék, Rákóczi 18., egész nap. 

A Hídépítő Vállalat Napos úti tele-
pére 1 fő nyugdíjas éjjeliőrt alkal-
maz. Érdeklódni a helyszínen. 

Antik bútor, Skif utánfutó eladó. 
Érdeklődni: 15 óra után. Paprika 
ú: 58. 

LAKÁS 
A Hídépítő Vállalat Napos úti tele-
pére 1 fő nyugdíjas éjjeliőrt alkal-
maz. Érdeklódni a helyszínen. 

Antik bútor, Skif utánfutó eladó. 
Érdeklődni: 15 óra után. Paprika 
ú: 58. Belvárosi, téglablokkós, 55 m2-és, 

gázfűtéses, tanácsi lakásom elcse-
rélném 2 + 2-es tanácsi panellakás-
ra. Sima csere. Érdeklődni: 8—14-
ig 23-611/28-as telefonon, délután: 
16-+19-ig, Csongrádi sgt. 69/B, 
4/13. 

A Hídépítő Vállalat Napos úti tele-
pére 1 fő nyugdíjas éjjeliőrt alkal-
maz. Érdeklódni a helyszínen. 

Vadonatúj Fischer videomagnó 
áron alul sürgősen eladó. Telefon: 
77-147. 

Belvárosi, téglablokkós, 55 m2-és, 
gázfűtéses, tanácsi lakásom elcse-
rélném 2 + 2-es tanácsi panellakás-
ra. Sima csere. Érdeklődni: 8—14-
ig 23-611/28-as telefonon, délután: 
16-+19-ig, Csongrádi sgt. 69/B, 
4/13. 

IBM számitógépre fiatal nőt alkal-
maznék azonnal, magas fizetéssel. 
Szeged, Április 4. útja 20. 

Virágüzlet keres szakképzett virág-
kötőnóket kiemelt fizetéssel janu-
ártól. Tel.: 11-516. 

Naumann, újszerű állapotban lévő 
asztalos varrógép eladó. Telefon: 
27-423. 

Belvárosi, téglablokkós, 55 m2-és, 
gázfűtéses, tanácsi lakásom elcse-
rélném 2 + 2-es tanácsi panellakás-
ra. Sima csere. Érdeklődni: 8—14-
ig 23-611/28-as telefonon, délután: 
16-+19-ig, Csongrádi sgt. 69/B, 
4/13. 

IBM számitógépre fiatal nőt alkal-
maznék azonnal, magas fizetéssel. 
Szeged, Április 4. útja 20. 

Virágüzlet keres szakképzett virág-
kötőnóket kiemelt fizetéssel janu-
ártól. Tel.: 11-516. 

Naumann, újszerű állapotban lévő 
asztalos varrógép eladó. Telefon: 
27-423. 

Keltő és feles erkélyes felújított la-
kás eladó. Érdeklődni: Építő u. 
11/A, 8/21. 18 óra után. 

IBM számitógépre fiatal nőt alkal-
maznék azonnal, magas fizetéssel. 
Szeged, Április 4. útja 20. 

Virágüzlet keres szakképzett virág-
kötőnóket kiemelt fizetéssel janu-
ártól. Tel.: 11-516. 

Vadonatúj videomagnó eladó. Ér-
deklődni: szombat, vasárnap egész 
nap, hétköznap 15 óra után. Algyó, 
Komp u. 15. alatt. 

Keltő és feles erkélyes felújított la-
kás eladó. Érdeklődni: Építő u. 
11/A, 8/21. 18 óra után. 

A Csongrád megyei Tanács Tüdő-
kórház-Gondozóintézet állást hir-
det orvosi könyvtárába könyvtárosi 
állásra. Idegen nyelv tudása elő-
nyös. Bérezés megegyezés szerint. 
Jelentkezni: Deszk, Alkotmány u. 
36. Reggel 9—12 óráig a főigaz-
gató-főorvosnál. 

Vadonatúj videomagnó eladó. Ér-
deklődni: szombat, vasárnap egész 
nap, hétköznap 15 óra után. Algyó, 
Komp u. 15. alatt. Északi városrész központjában 

2+ l-es, 8. emeleti erkélyes, telefo-
nos lakás eladó. Érdeklődni: Sárosi 
u. 3/A, 8/21., telefon: 30-211. 

A Csongrád megyei Tanács Tüdő-
kórház-Gondozóintézet állást hir-
det orvosi könyvtárába könyvtárosi 
állásra. Idegen nyelv tudása elő-
nyös. Bérezés megegyezés szerint. 
Jelentkezni: Deszk, Alkotmány u. 
36. Reggel 9—12 óráig a főigaz-
gató-főorvosnál. 

Videokamera használatához adap-
ter eladó. Érdeklódni: 12-877-es te-
lefonon. 

Északi városrész központjában 
2+ l-es, 8. emeleti erkélyes, telefo-
nos lakás eladó. Érdeklődni: Sárosi 
u. 3/A, 8/21., telefon: 30-211. 

A Csongrád megyei Tanács Tüdő-
kórház-Gondozóintézet állást hir-
det orvosi könyvtárába könyvtárosi 
állásra. Idegen nyelv tudása elő-
nyös. Bérezés megegyezés szerint. 
Jelentkezni: Deszk, Alkotmány u. 
36. Reggel 9—12 óráig a főigaz-
gató-főorvosnál. 

Videokamera használatához adap-
ter eladó. Érdeklódni: 12-877-es te-
lefonon. 

Petőfitelepi nagyméretű ikerház-
rész eladó, vagy elcserélhető egyedi 
építésű nagyméretű lakásra. Tele-
fon: 13-282. 

A Csongrád megyei Tanács Tüdő-
kórház-Gondozóintézet állást hir-
det orvosi könyvtárába könyvtárosi 
állásra. Idegen nyelv tudása elő-
nyös. Bérezés megegyezés szerint. 
Jelentkezni: Deszk, Alkotmány u. 
36. Reggel 9—12 óráig a főigaz-
gató-főorvosnál. 

Új Stella fodrász-kozmetikai pult 
eladó. Érdeklődni: Bécsi krt. 8— 
16. A/a fszt. 3, 

Petőfitelepi nagyméretű ikerház-
rész eladó, vagy elcserélhető egyedi 
építésű nagyméretű lakásra. Tele-
fon: 13-282. 

A Csongrád megyei Tanács Tüdő-
kórház-Gondozóintézet állást hir-
det orvosi könyvtárába könyvtárosi 
állásra. Idegen nyelv tudása elő-
nyös. Bérezés megegyezés szerint. 
Jelentkezni: Deszk, Alkotmány u. 
36. Reggel 9—12 óráig a főigaz-
gató-főorvosnál. 

Új Stella fodrász-kozmetikai pult 
eladó. Érdeklődni: Bécsi krt. 8— 
16. A/a fszt. 3, 

Petőfitelepi nagyméretű ikerház-
rész eladó, vagy elcserélhető egyedi 
építésű nagyméretű lakásra. Tele-
fon: 13-282. 

EGYÉB 
Új Stella fodrász-kozmetikai pult 
eladó. Érdeklődni: Bécsi krt. 8— 
16. A/a fszt. 3, 

Petőfitelepi nagyméretű ikerház-
rész eladó, vagy elcserélhető egyedi 
építésű nagyméretű lakásra. Tele-
fon: 13-282. 12 m2 bontott, egészséges parketta 

5000 Ft-ért eladó. Szeged, Öthalom 
u. 28/B. 

Gáztűzhely palackkal eladó. Tápé, 
Rába u. 48. Érdeklődni: egész nap. 

48 m2-es zöldövezetben lévő Csaba 
utcai lakásom eladó. Érdeklődni: 
délelőtt 8—10 között 16-336-os te-
lefonon. 

12 m2 bontott, egészséges parketta 
5000 Ft-ért eladó. Szeged, Öthalom 
u. 28/B. 

Újszerű Garzon elemes bútor és 
3 db heveró eladó. Telefon: 53-472. 

48 m2-es zöldövezetben lévő Csaba 
utcai lakásom eladó. Érdeklődni: 
délelőtt 8—10 között 16-336-os te-
lefonon. Otthon végezhető szellemi és fizikai 

munkát vállalok. Telefon: 17-373. 
Olcsón eladó 1 db fehér fürdőkád, 
1 db F. 8. 13. típusú gázkonvektor, 
T -db 120 l-es villany vízmelegítő, 
15 m2-re való bükk bontott parkét-
ta, telefon:-17-647. 

Rókuson, 1 + 2-es, étkezős lakás, 
garázzsal, 1990-es decemberi át-
adással eladó. Érdeklődni: Kuko-
v?cz Nana 14. 2/4., 18—19 óráig. 

Garázs kiadó a Bécsi krt. 20. alatt. 
Érdeklődni: 11-726-on. 

Olcsón eladó 1 db fehér fürdőkád, 
1 db F. 8. 13. típusú gázkonvektor, 
T -db 120 l-es villany vízmelegítő, 
15 m2-re való bükk bontott parkét-
ta, telefon:-17-647. 

Rókuson, 1 + 2-es, étkezős lakás, 
garázzsal, 1990-es decemberi át-
adással eladó. Érdeklődni: Kuko-
v?cz Nana 14. 2/4., 18—19 óráig. Sokszorosítás, filmnyomás min-

denfajta alapanyagra, textilnyomás 
öt színig. Szeged, Batthyány u. 19. 

Olcsón eladó 1 db fehér fürdőkád, 
1 db F. 8. 13. típusú gázkonvektor, 
T -db 120 l-es villany vízmelegítő, 
15 m2-re való bükk bontott parkét-
ta, telefon:-17-647. 2 szobás gázos, földszintes örökla-

kás eladó. Érdeklódni: Szeged-Tar-
ján, Piroska tér 1/C 306. ép. fszt. 
1., 16 óra után. 

Sokszorosítás, filmnyomás min-
denfajta alapanyagra, textilnyomás 
öt színig. Szeged, Batthyány u. 19. Avia felújított motor eladó. Yama-

ha hangfal erösitö, Gauss hangszó-
rók eladók. Telefon: 10-919. 

2 szobás gázos, földszintes örökla-
kás eladó. Érdeklódni: Szeged-Tar-
ján, Piroska tér 1/C 306. ép. fszt. 
1., 16 óra után. 

Sokszorosítás, filmnyomás min-
denfajta alapanyagra, textilnyomás 
öt színig. Szeged, Batthyány u. 19. Avia felújított motor eladó. Yama-

ha hangfal erösitö, Gauss hangszó-
rók eladók. Telefon: 10-919. 

2 szobás gázos, földszintes örökla-
kás eladó. Érdeklódni: Szeged-Tar-
ján, Piroska tér 1/C 306. ép. fszt. 
1., 16 óra után. 

Ádám—Éva kapcsolatteremtő szol-
gálat. Válaszboritékért tájékoztat-
juk. 6701 Szeged, Pf. 696. NDK félautomata ponthegesztő 

gép eladó. Érdeklődni: Szóreg, 
Makai út 79. 

Elcserélném budapesti XXL kerü-
leti 1,5 szobás összkomfortos taná-
csi lakásomat hasonlóra. Érdeklőd-
ni: 6726 Szeged, Székely sor 7. 2/9. 

Ádám—Éva kapcsolatteremtő szol-
gálat. Válaszboritékért tájékoztat-
juk. 6701 Szeged, Pf. 696. NDK félautomata ponthegesztő 

gép eladó. Érdeklődni: Szóreg, 
Makai út 79. 

Elcserélném budapesti XXL kerü-
leti 1,5 szobás összkomfortos taná-
csi lakásomat hasonlóra. Érdeklőd-
ni: 6726 Szeged, Székely sor 7. 2/9. 

Vinil bálásboltba új áru érkezett. 
Tolbuhin sgt. 19. Kérem tekintse 
meg! Újszerű Magdi sarok ülőgarnitúra 

eladó. Szeged, Csongrádi sgt. 
116/B. Lakatos. 

Elcserélném budapesti XXL kerü-
leti 1,5 szobás összkomfortos taná-
csi lakásomat hasonlóra. Érdeklőd-
ni: 6726 Szeged, Székely sor 7. 2/9. 

Vinil bálásboltba új áru érkezett. 
Tolbuhin sgt. 19. Kérem tekintse 
meg! Újszerű Magdi sarok ülőgarnitúra 

eladó. Szeged, Csongrádi sgt. 
116/B. Lakatos. 

1 + 2-es tanácsi lakást kisebb OTP-
sfe cserélnénk. Érdeklódni: 17-912. Garázs kiadó. Brüsszeli krt. 30. Te-

lefon: 24-009. 
Családi okok miatt egy vadonatúj, 
fél rókabunda és egy új nöi mo-
dern, barna bórdzseki sürgősen el-
adó. Érdeklődni: 45-750-es telefo-
non, 17 órától. 

1 + 2-es 56 m2-es OTP-s lakás ga-
rázzsal vagy anélkül eladó. Tele-
fon: 28-470. 

Láttalak a napokban, de nem tu-
dom a telefonszámodat. írd meg 
gyorsan, ha 45 év körüli átlagos 
adottságokkal rendelkező intelli-
gens férfi vagy! „Call rae" V/59 
jeligére a Victor Hugó utcai DM 
Press hirdetőbe. 

Családi okok miatt egy vadonatúj, 
fél rókabunda és egy új nöi mo-
dern, barna bórdzseki sürgősen el-
adó. Érdeklődni: 45-750-es telefo-
non, 17 órától. 

Juharfás u. 4/12 sz. alatt 2 szobás 
lakás eladó. Érdeklődni: 16 órától. 

Láttalak a napokban, de nem tu-
dom a telefonszámodat. írd meg 
gyorsan, ha 45 év körüli átlagos 
adottságokkal rendelkező intelli-
gens férfi vagy! „Call rae" V/59 
jeligére a Victor Hugó utcai DM 
Press hirdetőbe. 

Szinte új perzsaláb bunda telt al-
katra eladó. Érdeklődni: Csongrá-
di sgt. 94., Scheibelné. 

2 + 2-es telefonos, OTP-s lakásom 
eladó. „Azonnali költözés" jeligére 
V/67. Victor Hugó utcai hirdetőbe. 

Láttalak a napokban, de nem tu-
dom a telefonszámodat. írd meg 
gyorsan, ha 45 év körüli átlagos 
adottságokkal rendelkező intelli-
gens férfi vagy! „Call rae" V/59 
jeligére a Victor Hugó utcai DM 
Press hirdetőbe. 

Szinte új perzsaláb bunda telt al-
katra eladó. Érdeklődni: Csongrá-
di sgt. 94., Scheibelné. 

2 + 2-es telefonos, OTP-s lakásom 
eladó. „Azonnali költözés" jeligére 
V/67. Victor Hugó utcai hirdetőbe. Szamos u. Építő u. környékén ga-

rázst bérelnék. Érdeklódni: Varga 
Istvánné. Telefon: 12-233, napköz-
ben. 

Nutria bunda, növendék nutriák el-
adók. Érdeklődni: 18 óra után 
18-365-ön. 

Másfél szobás lakás eladó. Csong-
rádi sgt. 89. 111/13. Érd.: szerdán, 
szombaton 18—19 óráig. 

Szamos u. Építő u. környékén ga-
rázst bérelnék. Érdeklódni: Varga 
Istvánné. Telefon: 12-233, napköz-
ben. 

JÁRMŰ Sürgősen eladó az Olajos utcában 
kitűnő állapotban lévő 2 szobás, 55 
n^-es, IL emeleti, gázfűtéses lakás 
tehermentesen. „Téglablokkos L 
420" jeligére a Sajtóházba. 

November 5-én a Szabadsajtó utcá-
ból elrepült nimfapapagájom. A 
megtalálót 29-523-on várom. 

KC-s Trabant Hycomat eladó. Ér-
deklődni: Zákányszék, 1. ker. 148. 
alatt. 

Sürgősen eladó az Olajos utcában 
kitűnő állapotban lévő 2 szobás, 55 
n^-es, IL emeleti, gázfűtéses lakás 
tehermentesen. „Téglablokkos L 
420" jeligére a Sajtóházba. 

November 5-én a Szabadsajtó utcá-
ból elrepült nimfapapagájom. A 
megtalálót 29-523-on várom. 

KC-s Trabant Hycomat eladó. Ér-
deklődni: Zákányszék, 1. ker. 148. 
alatt. 

Sürgősen eladó az Olajos utcában 
kitűnő állapotban lévő 2 szobás, 55 
n^-es, IL emeleti, gázfűtéses lakás 
tehermentesen. „Téglablokkos L 
420" jeligére a Sajtóházba. 

Naponta kb. 4 dl anyatej eladó. Ér-
deklődni: 54-655-ös telefonon. 

1500-as Polski Fiat bontásra eladó. 
Érdeklődni: Szóregi út 66., egész 
nap. 

Felsővárosi 2,5 szobás OTP-s la-
kás, valamint balástyai tóparti ta-
nya eladó. Érdeklődni: 26-653-as 
telefonon. 

Videotéka és Kölcsönző! Műsoros 
videokazetták, videomagnók, fény-
képező, vaku, teleobjektív, nagyító 
kölcsönzése nagy választékban. 
Kiskundorozsma, 48-as utca 1. sz. 
Telefon: 61-373. 

GZ-s rendszámú frissen műszaki-
zott Polski 126-os eladó. Érdeklőd-
ni: Lomnici u. 17. 1/5. 

Felsővárosi 2,5 szobás OTP-s la-
kás, valamint balástyai tóparti ta-
nya eladó. Érdeklődni: 26-653-as 
telefonon. 

Videotéka és Kölcsönző! Műsoros 
videokazetták, videomagnók, fény-
képező, vaku, teleobjektív, nagyító 
kölcsönzése nagy választékban. 
Kiskundorozsma, 48-as utca 1. sz. 
Telefon: 61-373. 

GZ-s rendszámú frissen műszaki-
zott Polski 126-os eladó. Érdeklőd-
ni: Lomnici u. 17. 1/5. 

Jó állapotú, másfél szobás, III. 
emeleti OTP-s lakás eladó. Tarján 
széle 2/A 111/10. 

Videotéka és Kölcsönző! Műsoros 
videokazetták, videomagnók, fény-
képező, vaku, teleobjektív, nagyító 
kölcsönzése nagy választékban. 
Kiskundorozsma, 48-as utca 1. sz. 
Telefon: 61-373. 

GZ-s rendszámú frissen műszaki-
zott Polski 126-os eladó. Érdeklőd-
ni: Lomnici u. 17. 1/5. 

Jó állapotú, másfél szobás, III. 
emeleti OTP-s lakás eladó. Tarján 
széle 2/A 111/10. Síelni tudó, csinos hölgy ismeretsé-

gét keresem osztrák sítúrámhoz 
25-35 év között. Telefon: 19-837. 

1500 S Lada 6 éves, 59000 km-rel 
eladó. Érdeklődni: 29-322-es tele-
fonon. 

Jó állapotú, másfél szobás, III. 
emeleti OTP-s lakás eladó. Tarján 
széle 2/A 111/10. Síelni tudó, csinos hölgy ismeretsé-

gét keresem osztrák sítúrámhoz 
25-35 év között. Telefon: 19-837. 

1500 S Lada 6 éves, 59000 km-rel 
eladó. Érdeklődni: 29-322-es tele-
fonon. INGATLAN 

Síelni tudó, csinos hölgy ismeretsé-
gét keresem osztrák sítúrámhoz 
25-35 év között. Telefon: 19-837. 

Lovas omnibusz, 18 személyes, gu-
mikerekű, újszerű állapotban el-
adó. Érdeklődni: délután, 24-974-
en. 

INGATLAN 
KÖZLEMÉNY Lovas omnibusz, 18 személyes, gu-

mikerekű, újszerű állapotban el-
adó. Érdeklődni: délután, 24-974-
en. 

Garázst bérelnék Lomnici u.x 23. 
környékén. Ajánlatok: 53-544-en 
napközben, este 56-029-en. 

KÖZLEMÉNY Lovas omnibusz, 18 személyes, gu-
mikerekű, újszerű állapotban el-
adó. Érdeklődni: délután, 24-974-
en. 

Garázst bérelnék Lomnici u.x 23. 
környékén. Ajánlatok: 53-544-en 
napközben, este 56-029-en. 

Értesítjük a lakosságot, hogy a Sze-
ged, Szt. László—Gém utca sarkán 
lévó Prescán szivattyúhoz fektetett 
földkábelt a DÉMÁSZ a mai nap 
feszültség alá helyezi. 

ZJ frsz-ú 1500-as Lada eladó. Ér-
deklődni: Dorozsma, Kun i). 24. 

Forráskúton (Ady u. 26.) kétszoba-
összkomfortos ház eladó mellék-
épülettel, 444 négyszögöl kerttel. 
Érdeklődni: Király, Forráskút, 
Ady u. 28. Telefon: 82-238. 

Értesítjük a lakosságot, hogy a Sze-
ged, Szt. László—Gém utca sarkán 
lévó Prescán szivattyúhoz fektetett 
földkábelt a DÉMÁSZ a mai nap 
feszültség alá helyezi. 

Ford Escort 1300-as benzines, 3 és 
fél éves, megkímélt állapotban el-
adó. Érdeklődni: 06/78/31-804-en, 
este. 

Forráskúton (Ady u. 26.) kétszoba-
összkomfortos ház eladó mellék-
épülettel, 444 négyszögöl kerttel. 
Érdeklődni: Király, Forráskút, 
Ady u. 28. Telefon: 82-238. 

Holland és hazai vetőmagok széles 
választékával, valamint mezőgaz-
dasági kisgépekkel és tartozékaival 
állunk rendelkezésére Tisztelt Vá-
sárlóinknak. Újszegeden, az új híd 
lábánál, kiváló parkolási lehetőség-
gel. Nyitva: 8—16 óráig, szomba-
ton 12-ig. Gazdabolt, Gyapjas P. 
u. 51 Telefon: 53-6.85 

Ford Escort 1300-as benzines, 3 és 
fél éves, megkímélt állapotban el-
adó. Érdeklődni: 06/78/31-804-en, 
este. Sziksóson, a strandhoz közel, ker-

tet keresünk, faházzal is. Telefon: 
53-520. 

Holland és hazai vetőmagok széles 
választékával, valamint mezőgaz-
dasági kisgépekkel és tartozékaival 
állunk rendelkezésére Tisztelt Vá-
sárlóinknak. Újszegeden, az új híd 
lábánál, kiváló parkolási lehetőség-
gel. Nyitva: 8—16 óráig, szomba-
ton 12-ig. Gazdabolt, Gyapjas P. 
u. 51 Telefon: 53-6.85 

1200-as Zsiguli első kézből 83000 
km-rel eladó. Telefon: 30-283, 16 
órától. 

Sziksóson, a strandhoz közel, ker-
tet keresünk, faházzal is. Telefon: 
53-520. 

Holland és hazai vetőmagok széles 
választékával, valamint mezőgaz-
dasági kisgépekkel és tartozékaival 
állunk rendelkezésére Tisztelt Vá-
sárlóinknak. Újszegeden, az új híd 
lábánál, kiváló parkolási lehetőség-
gel. Nyitva: 8—16 óráig, szomba-
ton 12-ig. Gazdabolt, Gyapjas P. 
u. 51 Telefon: 53-6.85 

1200-as Zsiguli első kézből 83000 
km-rel eladó. Telefon: 30-283, 16 
órától. Ballagitón 150 n-öl bekerített kert 

eladó. Érdeklődni: Csillag tér 408. 
V/17 

Holland és hazai vetőmagok széles 
választékával, valamint mezőgaz-
dasági kisgépekkel és tartozékaival 
állunk rendelkezésére Tisztelt Vá-
sárlóinknak. Újszegeden, az új híd 
lábánál, kiváló parkolási lehetőség-
gel. Nyitva: 8—16 óráig, szomba-
ton 12-ig. Gazdabolt, Gyapjas P. 
u. 51 Telefon: 53-6.85 

3 éves, fehér Volkswagen Jetta el-
adó. Telefon: 27-657 vagy 28-079 

Ballagitón 150 n-öl bekerített kert 
eladó. Érdeklődni: Csillag tér 408. 
V/17 

Holland és hazai vetőmagok széles 
választékával, valamint mezőgaz-
dasági kisgépekkel és tartozékaival 
állunk rendelkezésére Tisztelt Vá-
sárlóinknak. Újszegeden, az új híd 
lábánál, kiváló parkolási lehetőség-
gel. Nyitva: 8—16 óráig, szomba-
ton 12-ig. Gazdabolt, Gyapjas P. 
u. 51 Telefon: 53-6.85 


