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Aprócskák 
Garázst bérelnék Szegeden, az öt-
halom u. környékén. Érdeklődni: 
naponta 16—18 óráig 62/17-297. 

MUNKAALKALMAK Aprócskák 
Garázst bérelnék Szegeden, az öt-
halom u. környékén. Érdeklődni: 
naponta 16—18 óráig 62/17-297. Intcrlock varrógéppel rendelkező 

ügyes, precíz varrónőt keresek. Je-
lentkezni: Tóth Miklósné, Vajda u. 
20/A, IV. 12. 

ADÁSVÉTEL ALBÉRLET 

Intcrlock varrógéppel rendelkező 
ügyes, precíz varrónőt keresek. Je-
lentkezni: Tóth Miklósné, Vajda u. 
20/A, IV. 12. Bontott Trabant-alkatrészek el-

adók. Baktó, Kiskert u. 30. Tele-
fon: 29-168. 

Főbérlő nélküli lakás fél szobája ki-
adó. Telefon: 27-026. 

Intcrlock varrógéppel rendelkező 
ügyes, precíz varrónőt keresek. Je-
lentkezni: Tóth Miklósné, Vajda u. 
20/A, IV. 12. Bontott Trabant-alkatrészek el-

adók. Baktó, Kiskert u. 30. Tele-
fon: 29-168. 

Főbérlő nélküli lakás fél szobája ki-
adó. Telefon: 27-026. Magas kereseti lehetőséggel festő 

szakmunkásokat felveszek. Jelent-
kezni: Rácz Gábor kisiparos, 
Szatymaz, Dankó P. u. 5. 

Bontott Trabant-alkatrészek el-
adók. Baktó, Kiskert u. 30. Tele-
fon: 29-168. 

2 szoba, összkomfortos, telefonos 
lakás berendezve hosszabb időre ki-
adó. Érdeklődni: szombaton és 
vasárnap délelőtt a 13-060-as tele-
fonszámon. 

Magas kereseti lehetőséggel festő 
szakmunkásokat felveszek. Jelent-
kezni: Rácz Gábor kisiparos, 
Szatymaz, Dankó P. u. 5. 

Gáztűzhely és tanyára való bútor 
eladó. Bécsi krt. 33., emelet, hét-
végén. 

2 szoba, összkomfortos, telefonos 
lakás berendezve hosszabb időre ki-
adó. Érdeklődni: szombaton és 
vasárnap délelőtt a 13-060-as tele-
fonszámon. 

Magas kereseti lehetőséggel festő 
szakmunkásokat felveszek. Jelent-
kezni: Rácz Gábor kisiparos, 
Szatymaz, Dankó P. u. 5. 

Gáztűzhely és tanyára való bútor 
eladó. Bécsi krt. 33., emelet, hét-
végén. 

2 szoba, összkomfortos, telefonos 
lakás berendezve hosszabb időre ki-
adó. Érdeklődni: szombaton és 
vasárnap délelőtt a 13-060-as tele-
fonszámon. 

Kereskedelmi végzettségű, ügyes el-
adót felveszek. „Pékáru 184101" 
jeligére a Hirdetőbe. 

Használt és stílbútorok vétele és el-
adása, OTP-hitelre is. Londoni krt. 
20. 

2 szoba, összkomfortos, telefonos 
lakás berendezve hosszabb időre ki-
adó. Érdeklődni: szombaton és 
vasárnap délelőtt a 13-060-as tele-
fonszámon. 

Kereskedelmi végzettségű, ügyes el-
adót felveszek. „Pékáru 184101" 
jeligére a Hirdetőbe. 

Használt és stílbútorok vétele és el-
adása, OTP-hitelre is. Londoni krt. 
20. LAKÁS 

Kereskedelmi végzettségű, ügyes el-
adót felveszek. „Pékáru 184101" 
jeligére a Hirdetőbe. 

Használt és stílbútorok vétele és el-
adása, OTP-hitelre is. Londoni krt. 
20. LAKÁS 

Méretes férfiszabóságba önálló be-
dolgozót keresek. „Másodállásban 
171237" jeligére a Hirdetőbe. 

1200-as Lada motor jó állapotban 
eladó. Telefon: 15-228. 

1,5-es, 1+2-es, 2 + 2-es lakótelepi 
és belvárosi lakások eladók. 
Dr. Sándor Zsuzsanna Anikó, Bim-
bó u. 1/A. Telefon: 10-309, de. 
8—11-ig, du. 3—6-ig. 

Méretes férfiszabóságba önálló be-
dolgozót keresek. „Másodállásban 
171237" jeligére a Hirdetőbe. 

Egyoszlopos, hidraulikus, vagy 
kétoszlopos csápos gépkocsiemelöt 
keresek megvételre. Telefon: 
62/42-348, egész nap. 

1,5-es, 1+2-es, 2 + 2-es lakótelepi 
és belvárosi lakások eladók. 
Dr. Sándor Zsuzsanna Anikó, Bim-
bó u. 1/A. Telefon: 10-309, de. 
8—11-ig, du. 3—6-ig. 

Paprika-, paradicsom-, statica-
palántázást vállalok géppel. Sze-
ged, Óbédai u. 3. 

Egyoszlopos, hidraulikus, vagy 
kétoszlopos csápos gépkocsiemelöt 
keresek megvételre. Telefon: 
62/42-348, egész nap. 

Eladó 2+l-es, kihelyezett elóterű 
lakás garázslehetóséggel. Csorba u. 
3. III. 17., délutáni órákban. 

Középfokú végzettséggel, kereske-
delmi gyakorlattal boltvezető-he-
lyettest felveszünk. Jelentkezni 
önéletrajzzal: Calderóni bolt. Sze-
ged, Csongrádi sgt. 104. 

RAOUL Wallenberg ezüst emlék-
érem eladó. „Árajánlatot ezer kö-
zül a kilencszázötvenegyedikre 
V/1646" jeligére a Victor Hugó u. 
5. hirdetőbe. 

Eladó 2+l-es, kihelyezett elóterű 
lakás garázslehetóséggel. Csorba u. 
3. III. 17., délutáni órákban. 

Középfokú végzettséggel, kereske-
delmi gyakorlattal boltvezető-he-
lyettest felveszünk. Jelentkezni 
önéletrajzzal: Calderóni bolt. Sze-
ged, Csongrádi sgt. 104. 

RAOUL Wallenberg ezüst emlék-
érem eladó. „Árajánlatot ezer kö-
zül a kilencszázötvenegyedikre 
V/1646" jeligére a Victor Hugó u. 
5. hirdetőbe. 

Új típusú, 1 + 2-es, 60 m2-es, étke-
zős, átalakított földszinti, telefo-
nos, tehermentes lakás eladó zöld-
övezetben, a Lomnici utcában, öt-
emeletes, 19 lakásos épületben. 
Érd.: 56-741-es telefonon. 

Középfokú végzettséggel, kereske-
delmi gyakorlattal boltvezető-he-
lyettest felveszünk. Jelentkezni 
önéletrajzzal: Calderóni bolt. Sze-
ged, Csongrádi sgt. 104. 

Előszobafal fából, 3 x 3-as, négyzet 
alakú, üvegezett, kétszárnyas ajtó-
val eladó. Fürj u. 52. 

Új típusú, 1 + 2-es, 60 m2-es, étke-
zős, átalakított földszinti, telefo-
nos, tehermentes lakás eladó zöld-
övezetben, a Lomnici utcában, öt-
emeletes, 19 lakásos épületben. 
Érd.: 56-741-es telefonon. 

Szeged M.V.T. Kórház-Rendelő 
Intézet, dietetikus nővért és női 
konyhai kisegítőt keres felvételre. 
Érdeklódni: a munkaügyi osztá-
lyon, Tolbuhin sgt. 57. JÁRMŰ Ásotthalmi családi házra cserélném 

szegedi, 2+l-es lakásomat. „Cím-
megjelöléssel V/1613" jeligére a 
Victor Hugó u. 5. hirdetőbe. 

Szeged M.V.T. Kórház-Rendelő 
Intézet, dietetikus nővért és női 
konyhai kisegítőt keres felvételre. 
Érdeklódni: a munkaügyi osztá-
lyon, Tolbuhin sgt. 57. 

2107-es Lada-kiutalás 199l-es el-
adó. Érdeklődni: a 24-952-es tele-
fonon. 

Ásotthalmi családi házra cserélném 
szegedi, 2+l-es lakásomat. „Cím-
megjelöléssel V/1613" jeligére a 
Victor Hugó u. 5. hirdetőbe. 

Az Ifjúsági Ház 6 órás takarítónőt 
keres. Jelentkezni: 8—16 óráig. 
Komócsin tér 2/A. 

1200-as Zsiguli combi eladó reális 
áron. Érdeklődni: 14 óra után a 
67-375-ös telefonon. 

1 szobás, összkomfortos, erkélyes, 
telefonos, földszinti, szövetkezeti 
lakás 780 ezerért eladó. Telefon: 
16-026. 

Szobafestő szakmunkást állandó 
vagy alkalmi munkára azonnal fel-
veszek. Csányi Zoltán, Dorozsma, 
Gyalu u. 23. 

ZETOR 120—11 traktor eladó. Zá-
kányszék, Kossuth u. 19., Fodor 
János. 

1 szobás, összkomfortos, erkélyes, 
telefonos, földszinti, szövetkezeti 
lakás 780 ezerért eladó. Telefon: 
16-026. 

Szobafestő szakmunkást állandó 
vagy alkalmi munkára azonnal fel-
veszek. Csányi Zoltán, Dorozsma, 
Gyalu u. 23. 

ZETOR 120—11 traktor eladó. Zá-
kányszék, Kossuth u. 19., Fodor 
János. 

1 + 2-es lakás kevés OTP-vel eladó. 
Tarján széle 3/B III. 9. Érdeklőd-
ni: 17 órától. 

Németül jól beszéló, tárgyalóképes 
titkárnőt keresek. Telefon: 24-566. 

120—45-ös Krisztái Zetor három-
szög rendszámmal, 4 év műszakival 
eladó. Figura József, Kiskunmajsa, 
Szabadkai u. 61. 

1 + 2-es lakás kevés OTP-vel eladó. 
Tarján széle 3/B III. 9. Érdeklőd-
ni: 17 órától. A Kisteleki ÁFÉSZ magas forgal-

mú ABC-jébe pénztárosokat, el-
adókat keres. Érdeklődni lehet: az 
ÁFÉSZ kereskedelmi főosztályán 
Kistelek) Petőfi u. 2., vagy a 
64-755-ös telefonon. 

120—45-ös Krisztái Zetor három-
szög rendszámmal, 4 év műszakival 
eladó. Figura József, Kiskunmajsa, 
Szabadkai u. 61. 

Újszegeden, Vedres utcai téglaépü-
letben 2,5 szobás, tehermentes, te-
lefonos lakás 1,5 millióért igényes-
nek eladó. Telefon: 54-079. 

A Kisteleki ÁFÉSZ magas forgal-
mú ABC-jébe pénztárosokat, el-
adókat keres. Érdeklődni lehet: az 
ÁFÉSZ kereskedelmi főosztályán 
Kistelek) Petőfi u. 2., vagy a 
64-755-ös telefonon. Karambolozott 128-as FIAT egybe 

vagy bontásra eladó. Érd.: 23-852-
es telefonon vagy Acél u. 29. 

Újszegeden, Vedres utcai téglaépü-
letben 2,5 szobás, tehermentes, te-
lefonos lakás 1,5 millióért igényes-
nek eladó. Telefon: 54-079. 

A Kisteleki ÁFÉSZ magas forgal-
mú ABC-jébe pénztárosokat, el-
adókat keres. Érdeklődni lehet: az 
ÁFÉSZ kereskedelmi főosztályán 
Kistelek) Petőfi u. 2., vagy a 
64-755-ös telefonon. Karambolozott 128-as FIAT egybe 

vagy bontásra eladó. Érd.: 23-852-
es telefonon vagy Acél u. 29. 1 + 2-es OTP-s lakás, garázs sürgő-

sen eladó. Retek u. 12/A., Balogh. 

A Kisteleki ÁFÉSZ magas forgal-
mú ABC-jébe pénztárosokat, el-
adókat keres. Érdeklődni lehet: az 
ÁFÉSZ kereskedelmi főosztályán 
Kistelek) Petőfi u. 2., vagy a 
64-755-ös telefonon. Karambolozott 128-as FIAT egybe 

vagy bontásra eladó. Érd.: 23-852-
es telefonon vagy Acél u. 29. 1 + 2-es OTP-s lakás, garázs sürgő-

sen eladó. Retek u. 12/A., Balogh. Délalföldi Gázszolgáltató Vállalat 
felvételt hirdet programozói mun-
kakör betöltésére. A munkavállaló-
nak elsősorban TPA 11/420-as szá-
mítógépen RSX— 11M—PLUS 
környezetbeli Fortran—77 progra-
mozási nyelvben kell dolgozni a 
DBASE—CLIPPER programnyel-
vek ismerete elónyt jelent. Felvétel-
re keresünk egy fő gyakorlott 
gyors- és gépírót. Jelentkezés: Sze-
ged, Pulcz u. 44., számítástechni-
kai főosztályvezetőnél. 

TE-s Polski 126-os 1991. szeptem-
berig érvényes műszakival, 4,7 
1/100 km fogyasztással eladó. 
Irányár: 72 ezer Ft. Érdeklődni: 
szombaton Ág u. 3. VIII. 47. 

1 + 2-es OTP-s lakás, garázs sürgő-
sen eladó. Retek u. 12/A., Balogh. Délalföldi Gázszolgáltató Vállalat 

felvételt hirdet programozói mun-
kakör betöltésére. A munkavállaló-
nak elsősorban TPA 11/420-as szá-
mítógépen RSX— 11M—PLUS 
környezetbeli Fortran—77 progra-
mozási nyelvben kell dolgozni a 
DBASE—CLIPPER programnyel-
vek ismerete elónyt jelent. Felvétel-
re keresünk egy fő gyakorlott 
gyors- és gépírót. Jelentkezés: Sze-
ged, Pulcz u. 44., számítástechni-
kai főosztályvezetőnél. 

TE-s Polski 126-os 1991. szeptem-
berig érvényes műszakival, 4,7 
1/100 km fogyasztással eladó. 
Irányár: 72 ezer Ft. Érdeklődni: 
szombaton Ág u. 3. VIII. 47. 

Szeged belvárosában 12 lakásos 
társasházban 82 m2-es 2 + 2 félszo-
bás, nagy erkélyes, telefonos, gará-
zsos öröklakás tehermentesen el-
adó. Érdeklódni: Szegeden 18-809, 
Budapesten: 1 622-950 telefonon az 
esti órákban. 

Délalföldi Gázszolgáltató Vállalat 
felvételt hirdet programozói mun-
kakör betöltésére. A munkavállaló-
nak elsősorban TPA 11/420-as szá-
mítógépen RSX— 11M—PLUS 
környezetbeli Fortran—77 progra-
mozási nyelvben kell dolgozni a 
DBASE—CLIPPER programnyel-
vek ismerete elónyt jelent. Felvétel-
re keresünk egy fő gyakorlott 
gyors- és gépírót. Jelentkezés: Sze-
ged, Pulcz u. 44., számítástechni-
kai főosztályvezetőnél. 

UN frsz. Skoda S 110-es, felújított 
karosszériával tartalék alkatrészek-
kel, reális áron eladó. Érdeklődni 
a reggeli vagy az esti órákban az 
51-487-es telefonon. 

Szeged belvárosában 12 lakásos 
társasházban 82 m2-es 2 + 2 félszo-
bás, nagy erkélyes, telefonos, gará-
zsos öröklakás tehermentesen el-
adó. Érdeklódni: Szegeden 18-809, 
Budapesten: 1 622-950 telefonon az 
esti órákban. 

Délalföldi Gázszolgáltató Vállalat 
felvételt hirdet programozói mun-
kakör betöltésére. A munkavállaló-
nak elsősorban TPA 11/420-as szá-
mítógépen RSX— 11M—PLUS 
környezetbeli Fortran—77 progra-
mozási nyelvben kell dolgozni a 
DBASE—CLIPPER programnyel-
vek ismerete elónyt jelent. Felvétel-
re keresünk egy fő gyakorlott 
gyors- és gépírót. Jelentkezés: Sze-
ged, Pulcz u. 44., számítástechni-
kai főosztályvezetőnél. 

UN frsz. Skoda S 110-es, felújított 
karosszériával tartalék alkatrészek-
kel, reális áron eladó. Érdeklődni 
a reggeli vagy az esti órákban az 
51-487-es telefonon. INGATLAN 

Délalföldi Gázszolgáltató Vállalat 
felvételt hirdet programozói mun-
kakör betöltésére. A munkavállaló-
nak elsősorban TPA 11/420-as szá-
mítógépen RSX— 11M—PLUS 
környezetbeli Fortran—77 progra-
mozási nyelvben kell dolgozni a 
DBASE—CLIPPER programnyel-
vek ismerete elónyt jelent. Felvétel-
re keresünk egy fő gyakorlott 
gyors- és gépírót. Jelentkezés: Sze-
ged, Pulcz u. 44., számítástechni-
kai főosztályvezetőnél. Polski FIAT 126 GB-s eladó. Sze-

ged, Vajda u. 18/A. Telefon: 
26-776. Érd.: este 6—7 óra között. 
Dr. Máthéné. 

Két családnak, műhélynek, vagy 
társasház építéshez alkalmas ma-
gánház eladó. Nádas u. 8. 

Délalföldi Gázszolgáltató Vállalat 
felvételt hirdet programozói mun-
kakör betöltésére. A munkavállaló-
nak elsősorban TPA 11/420-as szá-
mítógépen RSX— 11M—PLUS 
környezetbeli Fortran—77 progra-
mozási nyelvben kell dolgozni a 
DBASE—CLIPPER programnyel-
vek ismerete elónyt jelent. Felvétel-
re keresünk egy fő gyakorlott 
gyors- és gépírót. Jelentkezés: Sze-
ged, Pulcz u. 44., számítástechni-
kai főosztályvezetőnél. Polski FIAT 126 GB-s eladó. Sze-

ged, Vajda u. 18/A. Telefon: 
26-776. Érd.: este 6—7 óra között. 
Dr. Máthéné. 

Két családnak, műhélynek, vagy 
társasház építéshez alkalmas ma-
gánház eladó. Nádas u. 8. EGYÉB 

Polski FIAT 126 GB-s eladó. Sze-
ged, Vajda u. 18/A. Telefon: 
26-776. Érd.: este 6—7 óra között. 
Dr. Máthéné. 

Két családnak, műhélynek, vagy 
társasház építéshez alkalmas ma-
gánház eladó. Nádas u. 8. 

Polski FIAT 126 GB-s eladó. Sze-
ged, Vajda u. 18/A. Telefon: 
26-776. Érd.: este 6—7 óra között. 
Dr. Máthéné. 

100 m2-es, 3 szobás, gázfűtéses ma-
gánház aknás garázzsal, kis kerttel 
eladó. Érdeklódni: Kiskundorozs-
ma, Bence u. 37., este. 

Irodának, műhelynek, üzletnek 
0 km-es, ötajtós, piros Lada Sama-
ra gépkocsi eladó. Dorozsmai 
út 47. 

100 m2-es, 3 szobás, gázfűtéses ma-
gánház aknás garázzsal, kis kerttel 
eladó. Érdeklódni: Kiskundorozs-
ma, Bence u. 37., este. 

• is alkalmas, 25 m2-es, telefonos 
' helyiség hosszabb időre kiadó. 

„Októbertől V 1635" jeligére a 
Victor Hugó u.-i hirdetőbe. 

KL-es Lada, 1200 S, megkímélten 
eladó. Érdeklődni a 21-915-ös tele-
fonon, 17 óra után. 

100 m2-es, 3 szobás, gázfűtéses ma-
gánház aknás garázzsal, kis kerttel 
eladó. Érdeklódni: Kiskundorozs-
ma, Bence u. 37., este. 

• is alkalmas, 25 m2-es, telefonos 
' helyiség hosszabb időre kiadó. 

„Októbertől V 1635" jeligére a 
Victor Hugó u.-i hirdetőbe. 

KL-es Lada, 1200 S, megkímélten 
eladó. Érdeklődni a 21-915-ös tele-
fonon, 17 óra után. 

Klárafalván 800 n-öl telken 200 m2-
es, villanyfűtéses, parkosított 
parasztház eladó. Telefon: Klára-
falva 10. 

FODRÁSZ-KOZMETIKAI SZA-
LON Újszegeden, az új híd közelé-
ben szeptembertől bérbe adó. „Te-
lefonos V 1636" jeligére a Victor 
Hugó u.-i hirdetőbe. 

Eladó 4,5 éves Mitsubishi Turbó 
Diesel autó, Lada Combi csere 
érdekel. Érdeklődni: telefonon: 
30-682, bármikor. 

Klárafalván 800 n-öl telken 200 m2-
es, villanyfűtéses, parkosított 
parasztház eladó. Telefon: Klára-
falva 10. 

FODRÁSZ-KOZMETIKAI SZA-
LON Újszegeden, az új híd közelé-
ben szeptembertől bérbe adó. „Te-
lefonos V 1636" jeligére a Victor 
Hugó u.-i hirdetőbe. 

Eladó 4,5 éves Mitsubishi Turbó 
Diesel autó, Lada Combi csere 
érdekel. Érdeklődni: telefonon: 
30-682, bármikor. 

Újszeged!, kétlakásos, kertes ma-
gánház egyben, vagy lakásonként 
eladó. Érdeklódni: Fogarasi u. 
6/B, 16 óra után. 

FODRÁSZ-KOZMETIKAI SZA-
LON Újszegeden, az új híd közelé-
ben szeptembertől bérbe adó. „Te-
lefonos V 1636" jeligére a Victor 
Hugó u.-i hirdetőbe. 

Eladó 4,5 éves Mitsubishi Turbó 
Diesel autó, Lada Combi csere 
érdekel. Érdeklődni: telefonon: 
30-682, bármikor. 

Újszeged!, kétlakásos, kertes ma-
gánház egyben, vagy lakásonként 
eladó. Érdeklódni: Fogarasi u. 
6/B, 16 óra után. 

A virágüzletem Anyák napján — 
vasárnap — is nyitva lesz. Előren-
delést ballagásra is fölveszek. BER-
TÁNÉ OLGA Tarján, Víztorony 
tér. 

Diesel Ford Escort 1,5 éves, 18 ezer 
kilométert futott, eladó. Dorozs-
mai út 47/B. 

Újszeged!, kétlakásos, kertes ma-
gánház egyben, vagy lakásonként 
eladó. Érdeklódni: Fogarasi u. 
6/B, 16 óra után. 

A virágüzletem Anyák napján — 
vasárnap — is nyitva lesz. Előren-
delést ballagásra is fölveszek. BER-
TÁNÉ OLGA Tarján, Víztorony 
tér. 

Diesel Ford Escort 1,5 éves, 18 ezer 
kilométert futott, eladó. Dorozs-
mai út 47/B. Kiszombor, Mező u. 40. sz. alatti 

100 m2-es, gázfűtéses, összkomfor-
tos ház nagy kerttel, sok mellék-
épülettel eladó. Érdeklődni: a hely-
színen vasárnap egész nap, vagy 
Lendvai u. 12., Fodor Mihálynál 
esténként. 

A virágüzletem Anyák napján — 
vasárnap — is nyitva lesz. Előren-
delést ballagásra is fölveszek. BER-
TÁNÉ OLGA Tarján, Víztorony 
tér. 

Rendszámos MTZ 50-es, új 80-as 
MTZ és függesztett X tárcsa sürgő-
sen eladó. Ördögh Vilmos, Zá-
kányszék, II. ker. 366. 

Kiszombor, Mező u. 40. sz. alatti 
100 m2-es, gázfűtéses, összkomfor-
tos ház nagy kerttel, sok mellék-
épülettel eladó. Érdeklődni: a hely-
színen vasárnap egész nap, vagy 
Lendvai u. 12., Fodor Mihálynál 
esténként. 

Stanzel Antal kopjafakészítő ren-
delést vesz fel hozott anyagból is. 
Szeged, Bihari u. 15/A Telefon: 
13-777. 

Ötéves, piros Lada 2107-es sürgő-
sen eladó. Telefon: 53-685. 

Kiszombor, Mező u. 40. sz. alatti 
100 m2-es, gázfűtéses, összkomfor-
tos ház nagy kerttel, sok mellék-
épülettel eladó. Érdeklődni: a hely-
színen vasárnap egész nap, vagy 
Lendvai u. 12., Fodor Mihálynál 
esténként. Ács, kóműves, hidegburkoló mun-

kát vállalunk azonnali kezdéssel. 
Telefon: 11-436, 18 óra után. 

Ötéves, piros Lada 2107-es sürgő-
sen eladó. Telefon: 53-685. 

Zsombón, Petőfi utcában 3 szobás, 
családi ház sürgősen eladó. Érdek-
lődni: Forráskút, Jókai utca 10. 
sz., szombat—vasárnap. 

Ács, kóműves, hidegburkoló mun-
kát vállalunk azonnali kezdéssel. 
Telefon: 11-436, 18 óra után. Pár héten belül átvehető 5 ajtós La-

da Samara-kiutalás eladó. 4 szemé-
lyes lakókocsi bérbe adó. Érdek-
lődni: 27-771, 15.30-tól. 

Zsombón, Petőfi utcában 3 szobás, 
családi ház sürgősen eladó. Érdek-
lődni: Forráskút, Jókai utca 10. 
sz., szombat—vasárnap. 

Ács, kóműves, hidegburkoló mun-
kát vállalunk azonnali kezdéssel. 
Telefon: 11-436, 18 óra után. Pár héten belül átvehető 5 ajtós La-

da Samara-kiutalás eladó. 4 szemé-
lyes lakókocsi bérbe adó. Érdek-
lődni: 27-771, 15.30-tól. 

Zsombón, Petőfi utcában 3 szobás, 
családi ház sürgősen eladó. Érdek-
lődni: Forráskút, Jókai utca 10. 
sz., szombat—vasárnap. 

Redőny, reluxa készítését, javítását 
rövid határidőre vállalok. Telefon: 
56-686. 

Polski 1500-as FIAT karambolos 
állapotban, meglévő új elemeivel 
eladó. Telefon: 61-738. 

Belvárosi, angolrendszerű, luxus 
öröklakás (6 szoba, rendelő, 2 für-
dőszoba, garázs, kert) eladó. Ér-
deklódni: hétvégén, az esti órák-
ban, telefon: 24-477. 

Redőny, reluxa készítését, javítását 
rövid határidőre vállalok. Telefon: 
56-686. 

Polski 1500-as FIAT karambolos 
állapotban, meglévő új elemeivel 
eladó. Telefon: 61-738. 

Belvárosi, angolrendszerű, luxus 
öröklakás (6 szoba, rendelő, 2 für-
dőszoba, garázs, kert) eladó. Ér-
deklódni: hétvégén, az esti órák-
ban, telefon: 24-477. 

HÁZASSÁG 
Polski 1500-as FIAT karambolos 
állapotban, meglévő új elemeivel 
eladó. Telefon: 61-738. 

Belvárosi, angolrendszerű, luxus 
öröklakás (6 szoba, rendelő, 2 für-
dőszoba, garázs, kert) eladó. Ér-
deklódni: hétvégén, az esti órák-
ban, telefon: 24-477. 

40 éves, csinos, igényes nó hasonló 
adottságokkal férjet keres. „Hűség 
V/1527" jeligére a Victor Hugó 
u. 5. hirdetőbe. 

ÁLLATOK 

Belvárosi, angolrendszerű, luxus 
öröklakás (6 szoba, rendelő, 2 für-
dőszoba, garázs, kert) eladó. Ér-
deklódni: hétvégén, az esti órák-
ban, telefon: 24-477. 

40 éves, csinos, igényes nó hasonló 
adottságokkal férjet keres. „Hűség 
V/1527" jeligére a Victor Hugó 
u. 5. hirdetőbe. 

Ekfiot egy vörösszinú palotapincsi. 
Ismertetőjel: jobb első lábára sán-
tít. A kutya kezelés alatt áll. ̂  kö-
vetkező telefonszámon kérjük az 
értesítéseket: 21-709. A megtalálót 
jutalomban részesítjük. 

Öreghegyen, 2216 m2 gyümölcsös 
eladó. Érdeklódni: Dorozsma, 
Gyalu u. 23; 

40 éves, csinos, igényes nó hasonló 
adottságokkal férjet keres. „Hűség 
V/1527" jeligére a Victor Hugó 
u. 5. hirdetőbe. 

Ekfiot egy vörösszinú palotapincsi. 
Ismertetőjel: jobb első lábára sán-
tít. A kutya kezelés alatt áll. ̂  kö-
vetkező telefonszámon kérjük az 
értesítéseket: 21-709. A megtalálót 
jutalomban részesítjük. 

Öreghegyen, 2216 m2 gyümölcsös 
eladó. Érdeklódni: Dorozsma, 
Gyalu u. 23; INTIM SAROK 

Ekfiot egy vörösszinú palotapincsi. 
Ismertetőjel: jobb első lábára sán-
tít. A kutya kezelés alatt áll. ̂  kö-
vetkező telefonszámon kérjük az 
értesítéseket: 21-709. A megtalálót 
jutalomban részesítjük. 

Szeged környéki kis lakható tanyát 
vennék. Víz, villany szükséges. 
Ajánlatot a 67-215-ös telefonra ké-
rem. 

24 éves, jó megjelenésű, elvált nő 
szabadidőpartnert keres 18-tól 26 
éves korig. „Szegfű V/1618" jeligé-
re a Victor Hugó utcai hirdetőbe. GARÁZS 

Szeged környéki kis lakható tanyát 
vennék. Víz, villany szükséges. 
Ajánlatot a 67-215-ös telefonra ké-
rem. 

24 éves, jó megjelenésű, elvált nő 
szabadidőpartnert keres 18-tól 26 
éves korig. „Szegfű V/1618" jeligé-
re a Victor Hugó utcai hirdetőbe. 

Garázs eladó a II. sz. kórházzal 
szemben. Érdeklődni: Fodor Mi-
hály, Lendvai u. 12., esténként, 
vagy a Marx téri csarnok elsó zöld-
séges üzletében Fodor Mihálynál. 

Dorozsma, Jász u. 9. sz. összkom-
fortos, tetötérbeépítéses magánház 
nagy műhellyel eladó. Telefon: 
61-881. 

39/182, elvált férfi megismerkedne 
korban hozzáillő, csinos hölggyel. 
„Fényképes levelek előnyben 
V/1631" jeligére Victor Hugó u. 5. 

Hétszáz éves 
cég 

A közép-svédországi Falun 
városában fennállásának hét-
századik évfordulóját ünnepel-
te a világ talán legrégibb cége, a 
Stora cég. Az évforduló ünnep-
ségén a részvényeseken és a cég 
sok dolgozóján kívül 2500 ven-
dég vett részt, a világ minden 
részéből. 

A Stora a maga eredetét arra 
a Magnus Ladulas svéd király 
pecsétjével hitelesített, 1288. jú-
nius 16-án kelt okmányra vezeti 
vissza, amelyben a Péter nevű 
vestarasi püspök saját javainak 
egy részét az unokaöccsének en-
gedte át, cserében a storai „nagy 
rézhegy" egynegyed részéért. (A 
régészeti ásatások szerint e hegy 
belsejéből rezet már Kr. u. 850 
óta bányásztak, s ugyanott ma is 
kitermelnek egyebek között re-
zet, cinket, ólmot.) 

A Stora cég ma Svédország-
nak egyik legnagyobb villany-
áramtermelő és Európának leg-
nagyobb fa- és papíripari válla-
lata. 
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A villamosszék 
árnyékában 

Virginia állam egyik börtöné-
ben 1979 óta várja az ítélet vég-
rehajtását egy rab — név szerint 
Joseph Giarratano —, akit az 
USA jól felkészült jogászának 
tartanak. A villamosszéket két 
nő meggyilkolásáért kapta, s a 
legújabb döntés szerint az év 
végén bele is ültetik. Hacsak 
nem történik méltányos ítélet, 
ha az igazságszolgáltatás meg-
hallja a külvilág érveit: Giarra-
tanót fel kell menteni. Ha nem, 
kárt szenved az igazságszolgál-
tatás. A történet egyszerű, az 
előzményeket maga az elítélt 
tárja fel: „Tízesztendős korom 
óta egyetlen dolog érdekelt, a 
kábítószer." Elismerte a gyil-
kosságot is, az is a drog miatt 
történt. A börtönben elvonókú-
rára kényszerítették, s ezt köve-
tően minden a véletlenen mú-
lott. Egyik rabtársától, jobb hí-
ján, kölcsönkapta a Büntető-
törvénykönyvet. Beleolvasott, s 
aztán falni kezdte a jogi szak-
könyveket. Szenvedélyévé vált 
a jogtudomány, s erre a szenve-
délyre felfigyelt a jogászszövet-
ség is; beküldtek hozzá egy spe-
cialistát, aki úgy állt fel e külö-
nös vizsga után, hogy „rendkí-
vül értékes jogászt kívánnak a 
villamosszékbe küldeni". 

Giarratanóért szót emelt az 
Amnesty International is, s a fél 
világ kér kegyelmet „a jogász-
nak, aki a villamosszék árnyé-
kában talált rá az élet értelmé-
re". 

Kuvik — tévhit 

FAGYASZTÓLÁDA-
VÁSÁR! 

árengedménnye l , 
e lő leg f izetése nélkül 
RADE KONCÁR 115 1 

15000 Ft 
RADE KONCÁR 250 1 

22 000 Ft 
A Szegedi Éliker 
EXPRESS ABC, 

Északi városrész, Sárosi u. 
STADION ABC, 

Felsőváros, Tápai u. 
Újszeged, 17. sz. ABC 

Odessza lakótelep 
AMÍG A KÉSZLET TART! 
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A madárvilág egyik legérde-
kesebb csoportját képezik a 
baglyok. Szomorúan kell ehhez 
hozzátennünk, hogy az emberi 
butaság ősidőktől rosszindula-
túan, ellenségesen kezeli őket, 
olyannyira, hogy még napja-
inkban is szép számmal találko-
zunk ezeket az állatokat elma-
rasztaló véleményekkel. 

A környezetünkben élő, ta-
lán legismertebb s a legtöbb tév-
hit szenvedő alanya a kuvik, ez 
a 20—22 centiméteres kis ma-
dár, amelynek népies neve; ma-
napság is „halálmadár". Igazi 
éjjeli bagoly. Mint a legtöbb 
bagoly, nappal igyekszik elrej-
tőzni, valami nyugalmat adó 
sötét faodúba, padlászugba, 
esetleg a lombok sűrűjében. Az 
igazi élete napszálltakor kezdő-
dik. Ilyenkor megélénkül, elő-
jön rejtekhelyéről, ami azzal 
kezdődik, hogy elfoglalja va-
dászterületének legkiemelke-
dőbb helyét, facsúcsot, ké-
ményt, háztetőt, antennarudat, 
s onnan les minden mozduló 
vagy lapuló zsákmányra. Ha 
bármilyen mozgást észlel, azon-
nal élénken reagál rá, a fejét ar-
rafelé fordítja, s érdekes, csava-
ró mozdulatokkal követi, köz-
ben-közben hajbókoló mozdu-
latokat tesz. A baglyok szeme 
mozdulatlan, ezért a fejüket 
fordítják a megfigyelés irá-
nyába. 

Táplálékát kisebb emlősök 
(egér, cickány, denevér), vala-
mint rovarok (cserebogár, sás-
ka, szöcske) képezik. Mind-
ezekről megnyugtatóan tájé-

koztatnak köpetei, amelyek 
kiöklendezett emészthetetlen 
szőr- és csontgombócok. 

A kuvik éjjeli életmódjából 
következik, hogy gyakran va-
dászgat kivilágított ablaknál. 
Köztudott, hogy a fény mennyi-
re vonzza az éjjel röpködő ro-
varokat — cserebogarakat, éj-
jeli lepkéket —, s a táplálékát 
kereső madár e rovarok töme-
gében szívesen zsákmányol. Ez 
a magyarázat a „halálmadár" 
elnevezésre, hiszen régebben el-
sősorban olyan házakban vir-
rasztottak, ahol súlyos beteg, 
haldokló szenvedett. 

Nem minden nép ennyire elfo-
gult azonban velük szemben. A 
kuvik Dél-Európában közked-
velt madár, sőt Görögország-
ban, az ókorban Athéné istennő 
szent madaraként tisztelték. Ezt 
úgy érdemelte ki, hogy együtt 
„lakott" az Akropoliszon a gö-
rög istenekkel. Mivel a nappalt 
csendes pihenéssel töltötte, a 
csendes, elmélyült elmélkedés-
nek, a bölcsességnek, a tudo-
mánynak a jelképévé vált. 

A kuvik a legtöbb bagolyhoz 
hasonlóan zárt helyen költ, fa-
odvakban, épületek tetőzugai-
ban, romok között. Március-
ban már rendszerint lerakja 
4—5 tojását, amelyek alá sem-
mit sem tesz. Egy hónapi fejlő-
dés után a fiókák szárnyra kap-
nak. A kuvik általában ragasz-
kodik a helyhez, ahol egyszer 
megtelepedett, s ha az ember 
nem zavarja, éveken át megma-
rad, sőt utódai is a közelben te-
lepednek meg. 

Tejcsírátlanítás 
ultraibolya 
sugarakkal 

Annak veszélye, hogy pél-
dául a borjak vagy a malacok 
elhullanak a világra jöttüket 
követő napokban vagy hetek-
ben, a legnagyobb akkor, ami-
kor még nem működik a saját 
immunrendszerük, s az immun-
anyagokhoz csupán az előtejből 
(kolosztrumból), meg más ere-
detű tejből juthatnak hozzá. 
Ahhoz azonban, hogy a fiatal 
állatok egészségesen fejlődje-
nek, fontos, hogy ez a tej telje-
sen csírátlan legyen, vagyis ne 
legyenek benne idegen mikro-
szervezetek. 

Szovjet kutatók azt javasol-
ták, hogy evégett ezt a tejet hi-
deg eljárással: ultraibolya suga-
ras besugárzással csírátlanítsák. 
A próbák szerint e sugarak ha-
tására nem csökken sem a tej-
ben lévő fehérjéknek, sem a C 
és A vitaminnak a mennyisége. 

„Emlékező" 
lemezjátszó 

A kompakt lemezeken a 
hang körkörös sávokon van fel-
írva. Ezek a sávok nemcsak a 
felvételük sorrendjében játsz-
hatók le, hanem — a lemezját-
szókon előre beprogramozható 
módon — más sorrendben is. 
Ez azért lehetséges, mert a ba-
rázdák elejét az emberi fül által 
nem hallható jellel jelölik meg. 
A programozást eddig minden 
egyes lejátszáskor újra el kellett 
végezni. A Philips cég új lemez-
játszóján azonban olyan tár 
van, amely minden feltett le-
meznek feljegyzi a jellemzőit 
(a sávok számát, hosszát stb.), 
és a lemezhez egyszer már meg-
adott lejátszási programot. 
Ha ezután később ismét ugyan-
az a lemez kerül a korongra, azt 
a lemezjátszó a tárolt adatok-
ból felismeri, s a régebben be-
programozott sorrend szerint 
játsza le. 

Vezesse számláját a 
SZŐREG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL 

Magánszemélyek (kisiparosok, vállalkozók) 
és társaságok, közületek 

csekkszámláira, illetve BANKSZÁMLÁIRA 
1990. április l-jétől egységesen 

évi 15% kamatot fizetünk. 
Keressék fel számlavezető fiókunkat, Szeged, 
Vár u. 1. szám alatt. Telefon: 12-255. (A volt 
Hungária Biztosító Igazgatósága). Továbbá egy-
ségeinket: Szőreg, Röszke, Mihálytelek, Deszk, 
Újszentiván, Tiszasziget, Kübekháza, Újszeged, 

Odesszai krt. 32. 
Minden régi és új ügyfelünket 

szeretettel várjuk! 

SZŐREG 
ÉS VIDÉKE 

TAKARÉKSZÖVETKEZET 

A DM-PRESS telefonszáma: yya 
Közületeknek is! 

H í v h a t ó : h é t f ő , c sütörtök , péntek , s zombat 9—13- ig 
k e d d : 9 — 1 5 - i g 
szerdán: 8—10- ig 


