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Gyorshirdetés 
A d á s v é t e l 

HORIZONT szekrénysor 613-as 
radal radiátor eladó. Sándorfalva, 
Sövényházi út 60. 

BETONKEVERŐ eladó. Radnóti 
u.73. ___ 

ÉPÍTKEZÉSBŐL kimaradt 150-es 
eternitcsövet vennék sürgősen. 
Engl László, Szőreg, Magyar u. 65. 

VÁGÓ juhok eladók, szombat, va-
sárnap délelőtt elszállíthatok. 
Hódmezővásárhely. Sziget. (Lak-
tanya mögött.) 

Lakás 
NÉGYSZOBÁS. 160 nm-es, kom-
fortos, telefonos, napfényes, par-
kettás, redőnyös, első emeleti, 
központi helyen lévő tanácsi laká-
som elcserélném „Mindenben ha-
sonlókétszobásra 10588" jeligére 
a Sajtóházba. 

I. EMELETI 49 nm-es. Hont Ferenc 
utcai lakás eladó. Telefon: 12-301. 
esti órákban. 

ÚJSZEGEDI, I. emeleti, 64 nm-es. 
telefonos, felújított lakás éwég i 
kiköltözéssel, reális áron eladó. Ér-
deklődni: 62-54-438-as telefo-
non, 18 órától. 

RÉGI sétapálcát, ezüstfejű botot KÉT szoba, hallos, lakás, OTP-át-
keresek gyűjteményembe. Tele- vállalással eladó. Murányi U.6/A. II. 
fon: 24-229.18 órától. ? ton: 24-229.18órától. _ _ 

ELADÓ 240 barnamázas cserép, 3 
db újszerű F8/13 PP típusú gáz-
konvektor, bontásból ajtók. Érdek-
lődni: délután Dorozsma, Vadiiba u. 
48. 

IFA billenős alváz bontásra eladó. 
Telefon: 19-327, este 

VARIA szekrénysor kamasz heve-
rő. női ruhaneműk eladók. Telefon: 
15-210, Római krt. 17—19,1.21. 

ELADÓ 7kg-osdlsszugázpalack. 
„20 ezer" jeligére a Sajtóházba. 

EGY Jawa 350-es nyolcéves, ket-
tő kárpitozott fotel és egy 50 lite-
res zománcozott bödön olcsón el-
adó. Érdeklődni: Tolbuhin sgt. 30. 
udvar 1 ajtó. 18—20 óra között Ke-
lemenék. 

OLCSÓN eladók: vécékagyló, vil-
lanytűzhely. zománcos mosogató, 
régi típusú gáztűzhely, kád csap-
telep. kézitussal, mosogató csap-
telep, 1 garnitúra kombi gyere-
kágy, lengyel lemezradiátorok. Ér-
deklődni: Osztrovszky u. 18., 
egész nap. Telefon: 16-426. 

VERMONA elektromos orgona el-
adó. „14000 4729" jeligére a Saj-
tóházba^ 

KÜLFÖLDI gyermekruhák, kiságy, 
etetőszékek, játékok, női ruhák, 
cipók stb.eladók.Teletoa-13-565. 

ELADÓ 80 l-es hidrofor tartály. 60 
l-es műanyag ballonok, cserép-
kályha csempe. Érdeklődni: 19-
327-es telefonon, (12— 13 óráig). 

Jármű 
TRABANTOT keresek megvételre. 
.Ármegjelöléssel 183431" jeligé-
re a Hirdetőbe. 

KOCKAKONYHÁS, 53 nm-es. III. 
emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 
62/11 -543-as telefonon. 

Ingat lan 

3 SZOBÁS, összkomfortos magán-
ház eladó. Szőreg, Nefelejcs u. 46. 
17—20,órálgvasárnap egész nap. 

BALÁSTYA, őszeszék 210. sz. ta-
nya eladó. Érdeklődni: helyszínen 
vasárnaponként délután, vagy 
Akácok 183435" jeligére a Hirde-
tőbb 

ÉPÍTÉSI telek eladó Deszken, gáz 
bekvezetve. Érdeklődni: Tóth 
László, Deszk, Péro Szegedinác u. 
49. 

SÁRGA üdülőtelepen a Dózsa büfé 
mögötti 314-es üdülő eladó. Ér-
deklódni: 29-377-es telefonon. 

BELVÁROSBAN 100 n-öl építési 
telek eladó. Jelige „szép helyen 
4735" jeligére a Sajtóházba. 

ÁSOTTHALMI lakható tanya, há-
rom fázisú árammal eladó. Érdek-
kódni: a 21 -375-ös telefonon. 

ELADÓ nagyméretű fűtött garázs a 
Selyem utcában. Érdeklődni: 19— 
21 óráig a 27-683-as telefonon. 

BEFEJEZÉS előtt álló, 130 nm-es 
alapterületű újszegedi magánház 
eladó. Érdeklődni: 62/55-968-as 
telefonon. 

3 SZOBÁS, összkomfortos 130 
nm-es családi ház gázfűtéses, 
nagy kerttel eladó. Sándorfalva, 
Rákóczi u. 8. 

E g y é b 

ELADÓ KR-es Lada 1500-as. Ér-
deklődni: Dorozsma, Fél u. 2. He-
bók^ 

ELADÓ ZB rendszámú, műszaki 
nélküli és KN rendszámú friss mű-
szakis Wartburg áron alul. Érdek-
lódnl: Úllés. Erkel F. u. t. 

91-es Skoda kiutalás eladó. Tele-
fon: 30-107, este. 

ELADÓ hétéves 1200-as Lada. 
Irányár: 150000 Ft. Érdeklődni: 
Széli Ferenc, Balástya, Forráskút! 
út 3. Telefort.78-389. 

ZAPOROZSEC friss műszakival, 
47000 Ft-ért eladó. Építő u. 11/A, 
VIII. 22. 

ÚJ Zastava GTL 55, piros színű el-
adó. Telefon: 64-321. Irányár: 
350000. 

Albér le t 
1600 Ft+rezslvel, bútorozott szo-
bát keresünk. „2+1 7989" jeligére 
a Victor Hugó u. 5. Hirdetőbe. 

MELLÉKÉPÜLETBE gázfűtéses 
szoba, konyha, üresen azonnal ki-
adó. Dorozsma, Kamilla u. 39/A. Ér-
deklódnl: 17 érától, 

BÚTOROZOTT szoba kiadó két 
lány vagy fiatal házaspár részére. 
Rókusi krt. 72. III. 6. 

GARÁZST bérelnék az Ipoly sor 
környékén „Bérleti díj megjelölés-
sel 10770" jeligére a Sajtóházba. 

26 ÉVES fiatalember állandó mun-
kát keres, esetleg gépkocsival. 
„Megbízható 183440" jeligére a 
Hirdetőbe. 

FELSZOLGÁLÓT, pultost keresek. 
Érdek lódnl: Kolibri bár, Szeged, Le-
nin krt. 77. este 8—9 óráig. 

VIRÁGKERTÉSZETEMBE alkalmi 
munkára női munkavállalót felve-
szek. Telefon: 78-434, Becsei. 

NYOLCVANEZER forinttal vállal-
kozhat. Jelige Autó 10675" jell-
gére a Sajtóházba. 

ELVESZETT fekete rövidszárú ma-
gyar vizsla alkatú kutyánk. Megta-
lálója jutalomban részesül. Tele-
fon: 53-903. 

FITALEMBER A, B, C, E Jogosít-
vánnyal 315 Tatra gyakorlattal áru-
fuvarozói tanfolyam meg van. 
Kisiparosnál elhelyezkednék „Sür-
gős 10776" jeligére a Sajtóházba. 

M u n k a a l k a l m a k 
VÁLLALKOZÓ magas kereseti le-
hetőséggel kőműveseket felvesz. 
Érdeklődni: 18—20-lg, telefonon 
30-582. 

ÚJSZEGEDI Szövőipari Vállalt ter-
melési osztályára felsó, vagy kö-
zépfokú szövőipari végzettséggel 
és legalább 5 év termelési gyakor-
lattal rendelkező férfi munkatársat 
keres termelési Irányító munka-
körbe. Jelentkezés szemé lyesena 
vállalat személyzeti osztályán. 
Szeged, Alsó klkötó sor 11. Tele-
fon 54-244/114. 

A DEBRECEN étterem keres szak-
képzett szakácsot. Érdeklődni: 
személyesen lehet. 

A SZEGEDI Szalámigyár és Hús-
kombinát felvesz: női bélüzemi se-
gédmunkásokat, (magas kereseti 
lehetőséggel). Jelentkezni lehet: 
Szeged, Alsóvárosi ff. 64. munkaü-
gyi osztály. 

INTERLOCKKAL munkát vállalok. 
„Sürgős" Jeligére a Sajtóházba. 

Szatymaz Finn—Maqyai Baráti ig 
Tatmetiszívatkezatnil 
rátzeimürelitú 

PRITAMIN PAPRIKA 
PARCELLÁK 
KORI 
LEKi 

tCELLAK 
ILATOZOT 
OTHETÖK 

TTSZÁMBAN 

Érdeklődni: Szatymaz. IV. kerület 148. 
Tsz központ. Telefon: 73-411. 

FRISSEN vizsgázott Dacia 1310-
es eladó ós egy garanciás JVC vl- AKINEK eltűnt á Szeged rókusl. 
doó. Délceg u. 27. Érdeklődni: 17- vagy aGyevI temetőből négy külön 
tói, minden nap. oldalból összeállított sírkerete, 

vagy síremléke, az Jelentkezzen. 
DACIA 1300,9 éves eladó. Petőfi „Kegyeletsértés 183426" Jeligére 
S. sgt. 58. emelet. a Hirdetőbe. 

ID-s Trabant 12 V-os üzemképes 53 nm-es jó megközelítésű raktár 
állapotbanolcsóneladó. Radnóti u. kiadó. „Belváros 183434" Jeligére 
73. a Hirdetőbe. 

PÉNZT adnék annak a személy-
nek, aki kiterjedő, alapos felvilágo-
sítást adna egy, egyéni turistaként 
Szovjetunióba utazni akaró em-
bernek. „Tapasztalat 183425" jeli-
gére a Hirdetőbe. 

GONDOZÁST vállalnék, vagy eltar-
tási szerződést kötnék magánhá -
zért. „Középkorú férfi 183430" Je-
llgére a Hirdetőbe. 

CUKRÁSZ szakmunkást sürgősen 
felveszek. „Egy műszak 8323" jell-
gére a Sajtóházba. 

LAKÁSSZÖVETKEZET villanysze-
relőt és házfelügyelőt felvesz. 
„Sürgós7981"jeligóreaVictor Hu-
gó u. 5. sz. Hirdetőbe. 

VILLANYSZERELÉSI Lakásban 
előforduló javítási, bővítési mun-
kákat vállalok. Megrendelhető: 
egész nap a 23-073-as telefonon 

SZERBHORVÁTUL beszélő, esz-
tergályos szakmával, B kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező gé-
pésztechnikus fiatalember állást 
keres. Más Irányú munkalehetőség 
is érdekel. „Precíz 7980" jeligére a 
Victor Hugó u. 5. sz. Hirdetőbe. 

BETEG szüleim mellé éjjel-nap-
palra gondozót, vagy eltartót kere-
sek. Lehet házaspár Is. Lakást biz-
tosítok. Minden megoldás érdekel. 
Érdeklődni: 20-659-es telefonon. 

Középiskolai 
végzettséggel német 
és angol nyelvtudás-
sal, gyors ós gépírói 
gyakorlattal 
rendelkező 
titkárnőt 
keresünk. 
„21000 Ft/hó 
2214+2" Jeligére a 
Sajtóházba 

Nézze 
a Labdarugó 
VB-t 
a legújabb 
típusú Orion 
színes 
televízión! 
Előleg befizetésen nélküli 
hitelre Is kapható az Orion 
Szegedi Márka Szervízében. 
SZELKA, 
Szeged, Károlyi u. 4. 

Zákányszék Községi 
Tanácselnöke 
(Zákányszék, 

ilástér 1. 
T O T 

Felszabaduló 
PALYAZA 
HIRDET 
az újonnan létesített 
Il-es orvosi körzetbe 
orvosírnok 
és körzeti ápoló 

állásokra. 
AI állások befödheti 
1990. augusztus 1-jétöl. 
Szakirányú végzettséggel és 
yekorlattal rendelkezők előnyben. 
Fizetés a vonatkozó jogszabály 
zerlnt. 
Jelentkezni lehel e lenti cím alett a 
tanács elnökénél. 
Jelentkezési határidő 1990. június 30. 

Értesítjük tisztelt 
megrendelőinket, 
hogy a VILLÉP 
Klsszövetkezetk 
özpontl Irodáját 
áthelyezte. 
Címünk: 
Szeged, Komócsin 
Zoltán tér 1. 146 ós 
149-es szoba. 
Telefon: 14-411/177, 
14-411/180, 14-
411/191 elnök. 

Továbbra is várjuk 
megrendeléseiket! 

Az MKM Szegedi Kábelgyár 
dízel ós elektromos emelővillás targoncára, 
6 t ós az alatt érvényes Jogosítvánnyal 
rendelkező 

targoncavezetőket 
keres, egy ós három műszakos munkarendbe. 

Érdeklődni: a gyár munkaerő-gazdálkodási 
szem. ós szoc. osztályán lehet. 
Szeged, Huszár u. 1. Telefon: 22-344. 

Az oldal a DM szerkesztőségében készült 
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Fából marha 
Würtzburg: Fából faragott skót felföldi marhákat si-
mogatnak a kisfiúk a würtzburgl tartományi mező-
gazdasági bemutatón, ahová nem skót 
szűkmarkúságból, hanem állatvédelmi szemponto-
kat figyelembe véve nem hozták el az eredeti „sztá-
rokat". Tartottak ugyanis annak a sterssznek az 
ártalmas hatásától, amit a látogatók áradata okoz 
a falusi nyugalomhoz szokott nógyiábúaknak. 

Kipróbált gabonafajták 

A homokon is 
termelni kell valamit 

Mióta világ a világ, a kötött talajokon a legtöbb 
növény többet terem, mint a sovány homokon. Ki-
vétel a katasztrófálls szárazság, amikor a vízhiány 
úgy tünteti el a különbséget, hogy egyformán gyat-
ra a hozam. Nem véletlen a növénytermesztés 
szerkezetének alapvető különbözősége, amely az 
évtizedes tapasztalatok alapján, a józan ész logi-
káját követi. A „feketeföld" Jó részén a búza, a ku-
kor ica, cukorrépa s más Ipari növény a főbb 
megélhetési forrás. 

TOVÁBBRA IS 
vesz föl hirdetéseket 

a Délmagyarország 
számára az alábbi 

helyeken és időpontokban: 
Szentesen: Kossuth L. sgt. 14. 

Hódmezővásárhelyen: Lenin u. 1. 
Szegeden: Jókai u. 1. 

(Nagyáruház, passzázs.). 
Hétfőtőr csütörtökig: 

8.30—15 óráig, 
pénteken: 

8.30—14 óráig. 
' > > » T' B'Bbb 

Homokon az ültetvények, a 
szólók ós gyümölcsösök hódítot-
tak teret, melyek a mélyebb talaj-
rétegekből Is eló tudták 
varázsolni az oly sokszor hiányzó 
vizet. Sajnos az évtizedes aszály 
a talajvízszint rohamos csökke-
nésével járt, így már az ültetvény 
és az erő Is megsínyli a szárazsá-
got. A paradicsom, a paprika és a 
legkülönbözőbb zöldségfélék 
termesztése manapság öntözés 
nélkül nagy rizikóval Jár. Sajnos a 
csókutak, csapadékvíztárolók 
csak a terület elenyésző részére 
adnak pótlást. A 800 ezer hektár 
homoki szántón Is csak termelni 
kell valamit, s így a gabonát sem 
lehet a gyengébb hozama ellené-
re száműzni. Ráadásul az állattar-
tóknak valamivel kl kell váltani a 
drága áron vásárolt takarmányt. A 
kukoricával már szinte reményte-
len próbálkozni, a kalászosok 
még megfelelő agrotechnika és 
fajtakiválasztás mellett ered-
ményt hozhatnak. 

Ez utóbbihoz kíván segítséget 
nyújtani a Gabonatermesztési Ku-
tatóintézet a Zsombó határában 
lévő kísérleti parcelláin és a csen-
gelei. domaszékl és rúzsai na-
gyobb táblákon megfigyelt 
törvényszerűségek közreadásá-
val. Ezt tették az Idei bemutatóju-
kon Is, ahol Harmati István 
tudományos osztályvezető a ho-
moki gabonatermesztés sajátos-
ságait foglalta rendszerbe. 

A szélsőséges viszonyok kö-
zött, a legalacsonyabb humusz-
tartalmú területeken a rozs 
bizonyította leginkább életreva-
lóságát. Az alap nltro-

génszúkségleten felül a nitrogén 
műtrágyázásra kevésbé reagál. A 
közepes, 1 százalék humusztar-
talom feletti homokon már nem 
versenyképes. A különbözö fajták 
hozamai nem térnek el lényege-
sen, jobb talajon a lengyel fajta 
ajánlható. 

A takarmány nagyon kellene, az 
árpa kiváló erre a célra, sajnos túl 
érzékeny és Igényes A gomba-
és vírusbetegségek nagyon le-
gyöngítik. Az Idén sem történt 
másként. Míg a feketeföldön a 
Rodnik és Plairant adja a legjobb 
termést, addig a közepes homo-
kon a GK—Omega és Rachel állja 
meg a helyét. 

A búza széles fajtaválasztéká-
ból a homokon a Bucsányl—20, a 
GK—Zombor, a Jubilejnaja, az 
MV—9, a GK—Szőke, az MV—12, 
a GK—Öthatom, az MV—15, a 
GK—Bence, a GK—István és a 
GK—Örzse viszonylag kis sor-
rendbeli különbséggel a legélet-
képesebb e térségben. 

A megfelelő tápanyagellátott-
ságú talajokon kijuttatott optimá-
lis nitrogén hatóanyag 
hektáronként a rozsra 90—120 
kilogramm, az árpára 150—180, 
míg a búzára 180 kilogramm. 

Az idei termés elbírálásával 
nem lesz könnyű dolguk. Az árpa, 
az aszály és a betegségek miatt 
szinte értékelhetetlen. A rozs ta-
lán többet kibír, a búza még nem 
adta fel a küzdelmet, de ha hama-
rosan nem esik az eső... S ez nem-
c s a k a k í s é r l e t i p a r c e l l á k o n 
fenyegető veszély. 

T. S Z . I. 

A DM PRESS 
vasárnapi számába ma 9—15 óráig, 
pénteken és szombaton 9—12 óráig 
adhatják fel hirdetéseiket. 

Hívja a 12-370-es 
telefonszámot! 

Közületek jelentkezését is várjuk! 


