
16 Szombat, 1986. november 1.Magyar Nemzet
KÖZLEMÉNYEK

— 'Október 30-án elveszett a Ceglédbercéli Egyetértés Mgtsz FERRIPLAN Ipari és, Szolgáltató Szövetkezeti Szak csoport M 886604-től 625-ig sorszámú le bélyegzett, aláírt elszámolási utalvány- tömbje. Kérjük, hogy a jogtalan felhasználási kísérletet haladéktalanul Jelentsék a legközelebbi rendőri szervnek. X
— „OKTOBERFEST" — Nagyszabásúbajor étel- és sörfesztivál a Budapest Hilton Báltermében 1986. november fián. 7-én és 8bán este fél 8 óráióf'éj- félíg. A München Hilton fószakácsa Ínycsiklandó bajor ételek, sorát tálalja a feszUválterem büféasztalára. Frissen csapolt Káltenberg-sörf Vidám szórakoztató műsor bajor zenészek, éneklések. táncosok közreműködésével. A belépőjegy ára: 700,— Ft. mely magában foglalja a büféasztalról történő korlátlan ételfogyasztást és egy korsó sört. Jegyek kaphatók a szálloda éttermi Igazgatóságán és a szállodai hallban. Telefon751-000. X

i — Kedvezményes üdülés NYUGDÍJASOKNAK 1986. november 1.—december 29. és 1987. Januar 7.—március 28. között a keszthelyi HELIKON Szállodában. Kétágyas fürdőszobás szoba: 198.— Ft fő nap. egyágyas fürdőszobás szoba: 310.— Ft nap reggelivel, uszoda- • es szauna haszná lat tál. Szobafoglalás: Danubius Utazási Iroda Í0S2. Budapest. Martinéin tér 8. Tel.: 173-115 vagy az .ország bármely utazási irodájában. ?
— ÉREMGYÜJTÖK! Értesítjük Önö

ket, hogy a SOTE más irányú elfoglaltsága miatt az alábbi időpontokban márad el. ilietye lesz Ahelyezve az összejövetel november hónapban: 8-an szombat elmarad, ll-én kedden elmarad. 15-én szombat helyett 16-án vasárnap lesz összejövetel, ezen a napon klsárverést tartunk!' 22. szombat elmarad. helyette 23-án vasárnap lesz összejövetel. •
— A KREATÍV MOZGÁS STÚDIÓBAN két hónapos haladó tánckurzus indul Angelus Iván vezetésével. Témája: forgás, ugrás, emelés. XIII.. Csa- nády u. 19. Tel.* 494-393.
— A THALIA SZÍNHÁZ értesíti kedves közönségét, hogy NEMETH LASZr LO ..HARC A JÓLÉT ELLEN" című vígjátékénak november 27.. de. fél 11 órai nyilvános főpróbájára — és a THALIA STUDIO KERTÉSZ MAGDA —PONGRACZ ZSUZSA ..LELKIKLI- NIKA" című vígja tékának december 4-i. de. fél 11 órai NYILVÁNOS FŐPRÓBÁJÁRA Jegyek kedvezményes áron a Jegypénztárban NOVEMBER 17-től. elővételben válthatók. x
— Molnár-C. Pál műterem galériaBp. XI. Ménesi ut 65. novembertől, vasárnap 10—13 óráig is várja látoga

tóit. /  I
— Az AKTÍV Nyelvstúdió angol kez.-dö. . középhaladó és vlzsgaelókészítö 

tanfolyamokat indít november 17-töK I Délelőtt is! Jelentkezes 9—17 óra között I05i Harmincad u. 3. (Vörösmarty tér
nél). Tel.: 375-580. 138-110. . ;

— Az IBUSZ Budapestről induló
autóbuszos kirándulásai: november 7. Tök 208.— Ft. November 7—9. Arad—- Temesvár (átmenő) 1600.— Ft. November 8. Duna fű red 220.— Ft. November 8. Szentmartonkála 220.— Ft. November 9. Gemenc 330.— Ft. November 9. Eger—Szilvásvárad 290.— Ft. November 11—12. Pécs—Abaliget 1100.— Ft. November 14. Csülükvacnora Tatabányán 230.— Ft. November 14—15. Pozsony (átmenő) 800.— Ft. November 
15. Miskolc—Lillaíüred .100.—-Ti. November 15. Sárospatak 350.— Ft. November 15. Szentendre 220.— Ft. Nőiéin bér 16. Vác 210.— Ft. November 19. Érsekújvár—Léva (átmenő) 280.— Ft. November 23. pls/.noólés Zircen 330.— Ft. November 23. Gyöngyös 200.— Ft. November 25. Besztercebánya (átmenő) 270.— Ft. Részletes felvilágosítással készséggé! állnak rendelkezésére az IBUSZ-írodák! x
— Felnőtt kezdő és haladó. Ielsőtagozatos gyermek kezdő és haladó tanfolyamok indulnak az A'NGOL STÚDIÓBAN nov. 3-án (gyermekeknek hetente egyszer is). Jelentkezés nov. 1 —2. du. 16—18 óráig. XII.. Kútvölgyi Ut 67.
— Elveszett a Szabadság-hegyen egy fehér-rozsdafoltos nagylülú • kiskutyái Megtalálónak magas jutalom. 661-479. 

Lévai.
— A Marcibányi téri.UJ Tükör Szar bad időközpont november 2.-i programja. 10.30 óra: Elvarázsolt egérkisasz- szony — az Állami Bábszínház műsora.12 óra: Dí vá tbe m ui a tó. • Mirelit-bemutató. 15.30 óra: Mesélő muzsika — az 

Országos Filharmónia «tervezésében* Kirakodóvásár. •
— Rézkarcoló Művészek Alkotóközös

sége: keresse fel Galériánkat: 1. Magyar Nemzeti Galéria C. épület, magas- földszint, 2. Hilton Galéria, 3. Art Galéria I.. Táncsics Mihály u. 5. I. Galér ria, Petőfi Sándor u. 18.. festményeink, rézkarcaink, rajzaink, kisplasztikáink, részletre Is megvásárolhatok, glesdy István. Láng Rudolf. Kádár Katalin. Molnár István. Csrgezán Pál. Lun ezer Anikó. Molnár Gabriella. Retch Karoly. Schultéty Éva. *
— A Magyar Naturisták Egyesülete tagjainak téli programlehetőségei: Székesfehérvár — Árpád Fürdőben vasárnaponként 12 órától uszoda, szauna. holégkámra. gőzfürdő. Budapesten — CLEO Szalonban (Bp. VI. Lövölde lér 4.) szombatonként é—13 őrá szauna (szolgáltatások: fodrászat, kozmetika, solarium) ■ Debrecen — Nagyerdei Gyógyfürdőben hétfőnként 13—19 óra szauna. Hajdúböszörmény — Városi Fürdőben szauna péntekenként 14—16 óra. Tagfelvétel: Bpest. XIII.. Kárpát u. 8, szerda, péntek 10—1.7 óráig, továbbá a helyszíneken.

. virAgrendezési tanfolyam Indul 1986. november 12-őn a MOM „Sza- kasits Árpád" Művelődési Központban (XII.. Csörsz u. 18. Tel.: 566-649). Foglalkozások* szerdánként 17.3U— 19.30. Száraz- és élóvirág-kompoziciók. ünnepi asztaldíszek. Tandíj: 450,— Fi. Beiratkozás és tandíjbefizetés: novem
ber 3—1-én 14—18 óráig a Művelődési 
Központban. X

— JOGA A MINDENNAPI ÉLET
BEN eredeti indiai rendszer szerint a 
HAVANNA KÖZÖSSÉGI HAZBAN. 
Felvilágosítás az 588-708-as teléfon- 
sznmon.

— SZORMEBEMUTATO! Szeretettel 
meghívjuk az IMPERIAL PELZ Kft. 
szőrme- és divatbeimiintójurn. melyét 
1986. november 4. és ,5-én tartjuk a 
Hilton báltermében. Jegyek kaphatók 
uz V.. Váci u. 23 sz. alatt, valamint 
a helyszínen.

— Média műtárgy művészeti .kép
aukció a Pesti Vigadóban 1986., no
vember 10— ll-én. 15 orakor. Előtte 
a kiállításon megtekinthetők az al
kotások novembi r 4—9-íg. lu ' órától. -*”• X

— Magánrendelésemet megkérdem 
1986. november 1-jétól. dr. Pa Iá isik De
nes sebész főorvos, plasztikai sebész. 
Bp. V.. Felszabadulás tér 1. II. em. 14.. 
kedd. csütörtök 15-**17 óráig. Előzetes 
telefonbejelentkezés: 377-826. défután.

újpalotai »A« kategóriájú iparvállalul keres megfejelő- képesítéssel és gyakorlattal rendelkező számviteli Ott liíly veiétől. lelcnlkczés a 042-015 telefonon.

1X EÍ

A DELKER 
Vállalat 
áruforgalmi osztályra 
gyors- 
gépiró nőt 

keres.
Nemet vagy angol nyelvismerettel rendelkezők előnyben.Fizetésmegegyezésszerint.181-726 telefonon, Vörös István né osztályvezetőnél.

Folyamatirányító és személyi »zárni tógépe-l üzemeltelő vállalt- osztály munkatársakat keres a következő erőietekre: a) rendszer programozás-f enn-. artás -és fejlesztés, b) felhasználói programozás-fenntartás és -fejj Ics/tés. c) hardver-! |fcnniartás- és kisebb fejlesztés. ' Érdeklődni' j dr. Kiss László-Í nál. vagy hclyctiesé- a 759-457. vagy564-493-as" icfcfons/á- mokon.

felvételt hirdet az alábbi tunkakörökre:
déligyümölcs-
válogató,
árufeladó,
targoncás,
gépkocsivezető
4- gépkocsi-
kísérő,
hálózati
ellenőr,
szállítási
adminisztrátor
(két műszakos 
beosztás). 
vagonrakó.

Jelentkezni lehet: személyesen vagy telefonon a raktárház igazgatójánál vagy jhelyettesénél.
Cím:Budapest XV., Harsány! K. U 83. 
Tél'étön’:692-284 vagy 692-299. 
Megközelíthető a piros 25-ös vagy a 170-es 
autóbusszal.

VáV Készülék, és Au-» ' tomurika Gyárcg-—* dtp. MII., .tKiis 8.) felvesz: snyaghc szerzőt. anyaggwdtif kodét középfokú ' v zcllséggcl. legalább éves gyakorlatiul.' * rak táti kiadói munkakot be ffrfi ás rtŐf műnk csőket. Fizetés megélj lopodtis szerint. lelj Keié?, személyesen I Hp. XIII.. Csata iiH  Anyag- és áruforgalmi] főosztályon. ‘ Vagy. I 409-300-as telefonon

Budapesti kiemeli ipari nagyvállalat
munkaügyi 
osztályvezetői 
beosztásba 

felvételre keres, munkaügyi gyakorlattal közgazdaságtudományi egyetemi, vagy pénzügyi es számviteli főiskolai végzettséggel, legalább 5 éves vezetői. Ismerettel rendelkező ^munkatársat. Jelentkezni lehet:323-754-eaelefonon.személyzetiosztály.Szabd Lászlóné. .

Idegenforgalmi nág: állulut fiaial.* nyel; i/sfával rendelkező jogtanácsosi keres . de ember elejétől, jelentkezni lehet a 175-544- “jlelefc nszámon.
SzőfiatalHíradástechnika íícczct kéres;!_ aészmérnokól. vugy hnikust elektronikus műszerek és . berendelt mechanikai tereséhez. rés/(elszereléséhez. továbbá rajzolónőkel; lelenikc- mci bánikus rend- «o,rlcrvezés. Budapest II.. Temcs.var u. 2D. flel.: 669-320.

Fővárosi AutŐtaxi •Halat felvételi bírót uí rsadulombi ztos i -last • tig> intéző és bér- számold munkakörbe Icnikc/és személyein: Bp. Vili. kér., crepcsl új. 15. ,11. n. 205. .Tel.: 337-

Pénzűgyi előadót keres a Sasad Kertészeti Mgtsz, lelcmkczcs előle! tétele: mérlegképes könyvelői képesítés. — lelem kezes '* telefonon: 669-000 279 sz. mellék. vagy .személyesen: Budaörs. Alsóhatár u. 14. Pénzügyi osztályvezetőnél. Megközelíthető a XL kér.. Móricz Zsijtirtond körtérről induló piros 40-cs jelzésű autóbusszal., — harmadik megálló (10 perc).
Kulturális intézmény lelve»/ főállású takarítónőt . ötnapos munkahét. tnipt hyole óra munkaidő.. Bérezés, kollektiv szerződés " sze* ríni. lelem kezés- 420- 960 iejefonszamon. — szombat; kivételével 8—15 óráig.
Fiatal férfi, t/akkep- /cit vagy 'képzett■-ég '—l nélküli i-i dekoratőrt a/onnpl felvesz' »/óv elkezd i dekoráció-. Tel.: 158-622. reggel 8- 10
Tervező vállalat keres Ielvételre -2 fő szemel vgépkoes'i -vezetőt é> 2 fo gépkocsi fényező karosszérialakatost. lelem kc/ni lehet: Mély - épterv. Hp. V.. Vigadó tér í, f," vm. 130. Kovács Ián 186-990 109,868 tel. •’

ó yh ." *- nvy 185

Mérlegképes vég/eu>jíg- pel. keresünk számvitelit pénzitgyi területre alkalmas vezelót. ,\béj gazdálkodáshoz is é: tőt. Jelentke/ev részletes önéletrajzzal: kór n\c/v|vcdclmi Intézel, Budapest XI... - Aga u 4- I’vthónc.

A Fővárosi 
1. Sz.
Építőipari
Vállalat

komplettpítöipari
szervezeteket 
íeívesz.- illetve átvesz 
műszaki irányítással 
agy anélkül.

A munka ellátottságot "is magas kcFéséti 
lehetőséget jakóltáz . felújítási munkákon 
folyamatosan - biztosítjuk.
A fizikaidolgozókbérezéseteljesítettdíjtétel alapján
történik.
A. termel és- jrányítókpremizálása ^  kizárólag nyeroMéghez kólötlcn történik. 
Szociális juttatások: ideki dolgozok részéremunkáMMZallason' elhelyezés, 
különél ősi pótlék.! Utazási. .kedvezmény. *. illetve utaztatás.• -*■
Jelentkezés: Pfister István - 
gazdasági • 
igazgató- hel>*cti<*sncl.
A vállalni 
címe: *Bp. XI. kér., bank ban u. 17. ' 
TelcfWn:668-824.

A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA
Főszerkesztő: Soltész István 

Helyettes főszerkesztő: Keserű Ernő és Tóth Gábor
Felelős kiadó: Siklósi Norbert, a Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója , Szerkesztőség és kiadóhivatal: KiT3. Eudapest VI/., Lenin kőrút 9— ti. Telefon: 414—320. 222—400, 221—285. 429—350, 22 óra Után': 221—009. . , Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hirlapkézbesitő postahivatalnál, a hfíiapkczbesítoknél. Posta hírlapüzleteiben és a HífJapelŐfizelési és Lapeliatáai Irodánál (HELIR). Budapest V.. József nádor tér 1.— 1900 — közvetlenül, vagy postautalványon,,.valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi Jélzőbzámrs;Előfizetőst díj egy hónapra 4 3 ,Ft. negyedévre 129,— Ft. ífcl'évre 258.— Ft. egész évre S16,— Ft Postai iranyilöszáműnk: 1392 Pf. 276.Külföldön terjeszti a Kulidra Kereskedelmi Válli/lat H—1389 Budapest. PosiafióJc 149.

©Athenaeum Nyomda. Budapest — Nyloprini magasnyomás Felelős.vezető • Szlávik András vezérigazgató
HU ISSN 0133—185x

VAV 
Villamos 
Allomásszerelő 
Vállalat 
felvételt hirdet 
főkönyvelői 
munkakör 
mielőbbi 
betöltésére

(gyakorlattal.felsőfokúégzettséggel
rendelkezőkjelentkezéséi
árjuk).

Jelentkezni lehet:
Bp. XI- kér., K.oérberki ut 36. gazdasági igazgatónál.669-794elefönszá mon. lletvcszemélyesen.
(Megközelíthető:
Kosztolányi térről induló". 87 A.autóbusszal.)

Pár éve* gy akorluli.nl rndclkcző tlikárnőt ,-rv> felvételre a Hal- ickesrió Vállalat. |e- lenlkczéj: O-Nagy Knd- »zenwlyzeti - veze
tőnél ^  533-771. »zámú le ionon. • vagy »ze- mély esen a Budapest iMQnnirh F- ’ uv 26. :m. Íj szám alatt.

Főkönyvelőt
azonnali
belépéssel
felveszünk
mérlegképes
szakvizsgával,
számviteli
gyakorlattal.
Textilipari
ismeretekkel
rendelkezők
előnyben.
Jelentkezés: 
PATEX 
Angyalföldi 
Szövőgyár 
Rp. XIILkir., 
Fáy u. 81—83. 
Telefon: 
401-302, vagy 
7—12 óráig: 
400-087.

MTA Izotóp Intézetműszaki ós/tálya. Hp. XII.. konkoly . Thcf« 29—3», felvéitflré 
í> féQ) megmunkáló üzem vv/e lé>érc 42óru> munkahéttel, tche- g H/emmérnöki képesítései :ö/cm vezetól.aloiuipt »6 órás munkahéttel. magas tövc- dc leniniéi. gyakorlott, így kezdő _ lakatos. :7-. gá/é í: 

itéi-s/ere.ló,. asviaios /«ergúly os rekel é> seg

központi- kőműves valamimv/.iikembe- dmunknot. nagy műszer s/orv izvakorluiial reudelke/o leWtromusnvrés/t. le- lentáerés posioiimcn. vagy telefonon a 649- 499 21-55. 22-68 melléken., lehd. -

E re d m én y - ‘ érdekelt ségvi kutatóintézet 
felsőfokú iskolai és vagy szakmai 
Végzettségű, gyakorlott

belső
ellenőrtkeres.önállómunkakörbe.Jelentkezés

telefonon
Vagy levélben agazdaságiiCA/gatónáT;

MTA 
Izotóp 
Intézete 

Bp. XII. kcr„ Konkoly Thege 
M.'u. 29—33. Telefon: 699-767.

A Budapest Csokoíád* gyár felvételre u/ alábbi munkakör be dolgozókat: bádogos. t M̂>/»;r>;lv. hegesztő'. géplakiitbs. maró», lakan'lóno. , édesipari betanítóit munkás. |e- lentkczés. munkaügyi Os/lnlp. Budapest l\.. Vágóhíd u. 20.

Az MTA \ou;ő t«K mi- Kutató In - *.’j- su dó. >«igt nun ni- . n gyakorlattal i • i l’ktí/ \eg\ /̂t uy ‘>KU /mérnököt kei. Lu*«kiVif« iclcloliut- 3iy722) \ug\ */iVtK-i«ŝ i 
a szem«if\z*.ti vezetőm I (Hermann O ut IV)

Alkalmi 
Aruk Háza 
Vállalat

r e lv e * /:
árelőadót,
vagy
érettségizett
fiatalt.
akit
betanítunk. 

Jelentkezni lehet a vállalat szernél iz.etl osztályán. Budapest VII, Rákóczi ut 14. 
Telefon: 221-279.
Idegenforgalmi nagy váltálai belváros! mun Kahcltvcl gyakorlott érett séfív cl c> teles- v iz>gá\ al rendelkező lelcske/e'dt keres. — Nsslv ludassal előny beÁ Fizetés és nyélv pot Is- a kofkrkííx >/cr- /ihI. '•/érint.' Kl« t in iMhkdzbírrt íu 223 t !•« vLlonv̂ ilnion k Ik
SZIL ügyintézőt, bérc /.linói«»! közgazdasági - z.d levi/spiskoliv al fi uv h«lváro>i teryezo tioda Gépírást ódái -/uk'Cges Kerepel gya- swrluti időtől fiiggöc 5-b(KX) i t ’’pnfmlrtn K' s*'ót*

Az Almátsy Téri Szabadidő Központ fel] vesz I fő állandó délelőttös és 2 fó állandó délulnnos . takarítónőket. Iclcntkcznf lehel: a szabadidö-közponi gondnokságán (Bp. Vlt. kér.. Almássy tér 6. JV. cm. 402.1.
Budapesti nugyvulloliii szolgúflátó egysége fel- vélelre kérés-munkatársakat takarítónő, léte- sltmcnyfeletös. gyors- és gépíró, bérelszámolót SZTK-ügyintézői ismeretekkel , számviteli osztályvezető munkakörbe. Iclcnikvznl lehet személyesen a Kér- ipar 6. Sz. Vállulkozás és Szolgáltatás. Budapest XIV.. Hungária krt. 17—19.. vagy a 836-785 lelefonszánion.
A Kútvölgyi úton levő új költségvetési intézetünkbe munkatársakul keresünk azonnali belépéssel • a' alábbi műnk a körök re. SZTK- tigyintéző. ' pénzügy i vegye» anyag raktáros. [>• kategóriájú jogo- Ivánnyal ' gépkocsivezetők. 6 -órás gver inckkísérő; tálalót heti 42 órás olfoglullsággal. lelmevcbi. adminisztrátort. nup»> 4 órás. <— mosodai dolgozókat, segédmunkásokat.' tmk- asztalosukair.- tmk-gép- lakatos., v izs/ereló. — fűtésszerelő. Bérező' megegyezés szerint. |c- k-nt kezes.- Hp. X.I.I., völgyi űl 6. Telefonon; 557-044.

H ad iip ari
S zö v e tk eze t
kerc.s
s /ö \ ’c t keze li 
g y a k o r la tta l  
r e n d e lk e z ő : 
készáru; 
kö riy v o lö i; 
kóntirpzO ' • 
könyvelőt. ‘ 
rak tá ro st.,;  
ß .vakorlo tt 
gépi varroY: 
kocsi k isertrt. 

ni vt s z a k b a nbetanított
munkást
Jelentkezni
lehet:

JATEX 
Házi Ipart 
Szövetkezek

1034 Bp. . ' 
B átho ry  u . 19. 
T e le fo n :.18-671. '.....

A Fővárosi 
1< Sz.
Építőipari 
Vállalat

Bp. XI. k«Tv Bank bár u. 17.1113 
keres:
Kcnej-áJ, . cpiiűH vezetőt t KCilClál, művezetői, 
g e n e ra l 
tcehn tkv ist. 
maeaHCpítt'si 
©lóki «xítnt. 
fa ip n ti 
Vershnikvts- muuv.ctól. 
v a la m in t 
'elsőfokú; 

kttzRazdaááKi ©gZ.CUSÖKl'Cl.minimum otéva»s > ákorlatlfvl rendel k erő munkatársai kőzépvc/ctöí beosztásba, kontiro/.ő 
könyvelői, n y-a g k ön y vél öt számviteli osztályunkra. S55TK-Ü R.vint őz ót munkaügyi cs 
héroszt ályunkrn teljesitmcnv- elszámolót ©s gépíró
adminisztrátort
Érdeklődni lehet a vállalat 
szemel*/etl cs oktatási osztatván szemelj csen.Vagy a 665-523-as tel ©fonsz áljvon

Budapesti n:ig i vállalat olgállalo cg> sége fel .'leire keres munka írstikál V/űim íteii os/ tályvc/ctó tmOrlcgképc« fióity velői képe*iié»el) bcrels/.-áíiioló (S/ T K - ig> intézői . is-mervtek- c! V. bizony lu le He nólmuiik.ikórbe. lelentke/- Ichci személyesen a kéri pur 6. SZ. Vállalkozás és S/oIgúllulás. Itiuiupcsl'XIV.. Hungária krl. 17 — 14.. vagv a 836-785 teléfpnsZia-mon. r • ‘

Fcl'vszil^k:
©«> - cskvt mus/.akoRbeos/tá-sr»sajtóin ésforgácsolóbeáll itot.mus/crcszt.s/.ersz.í) m k észt tót,mco-ellenórt;betanítót iforgácsolót i-s
sájtolot v'könnS'tl ülőmunkáraszcrclbnőket.
Jelent kezes:

EI.-CO 
Villamos 
Készülékek és 
Szerelési 
Anyagok 

. Gyára
tmmkaüKMosztály
Bp XIV .kér Francia utiK -Mcgkö/cliihctrt: 
metróNépstadion utt' megá liptói 
3 pete

Vegyiműveket Tervezd V űllulut guzdosáfti igazgatósága gyakorlott munkatársukat keres küzgazdukági s/.akkó-i népiskolai végzet tkég- tcl. Érdeklődése 227- 458. Báthory Mik lói. Ok/.tály vezetőnél.
A Palota Bordik/mu- gyár Gyártmáiiyfejlesr- iő Stódiója felvételre kcrc> 'gyártmányfejlesztő munkakörbe szakmai elhivalót tságot érző üzemmérnököket, technikusokat. A kísérleti laboratóriumba gyakorlott bőrdíszműves szakmunkásokul. modellőrökéi. le lent -kezes: szakmai önéletrajz/«!, fizetési igény- megjelöléssel; Palota Bórdiszm'űgyár személyzeti «osztályán. Budapest XV.. IX-mbins/k> u. I. Telefon: 644- 444 271 ni.

A MagyarMéd(aReklám ésPropagandaSzolgáltatóLeányvállalat
kerc-s:

kontírozó 
könyvelőt, 

légalább 5 eves' gya kpííattal.
könyvelési 
ellenőrt. 

Kereseti lehetőség: ni egá l i a pod á s szerint.' 
Érdeklődői lehet:Bp. Vili. kei*.. JozsqÍ vi. 34. szarait
szem el y.ésenr  / 
í^ s/.le tes. 
i)pé lé tra jzzaJv , 
v a g y  a 335-90ß-6s 
Ic je fo n o n .

Magyar Filaielia Vál- |lului feív ételre , keres bérels/ámolői. gépíró ;«Uji)injs/irüiori. . gép- kómvclót̂  központi írül kg /el öli behegáru- 'Ujjí, Icliáríeívev vt, rak tár ke/elöl. raktárisegédmunkást. lelem- keres; 116-094 s/. tel., vagy szcniéiyeseii: Bp. \ v  GOMfgVi |l.1 - 24.. mwgkaügy.
Bázis S/Olíííilialó . I e- an̂ v ál Iáiul. felvesz ju I préseij lehetőséggel:«uiős/yrclö. kuruss/é- rial.ukiilos. ' aglovillu niQssíVgi s/erejó. épilp- iparí gépszerelő, kőműves szakmunkásokat és garp/smestert. lelem- kc/ésí lelcíopon a 684- b»K,, ;V.ag>. személyesen RpI.IIT, kér.. Benedek36 lltu u.
sarok I Xlcgko/cltthc ló: az . óbudai HF\köles iflcui megállójától. vagy a 6-os. 55- ös. 8b-o. autobus/ óbudai (Hodöni úti) végállomásától.

Léle:Víll. Kef. Tanács V iiiény-kárban! KöflségvelésJ Üzeme felvételre kére betanított. villanyszere tőt és villunyszcrclö szakmunkául. Béres megegyezés szerint. ttlcmkczés: s/cmél: sejt. * vagy telefonon Murai Róbert művezetőnél. TelcföW: >31-765. »31-763. »71-764 Budapest Vili. Kőris u. 2.1.

A * Magyar Iparművé szeli1 Főiskola C»v akut lati Képzés Inic/vtv tBudapesl IX . Kiniz>r u 39. I. ént .9 leUVietw re keres bőrdíszművé' és ruhaipari modellé/" s/ühns/i. \ arrónot szak- oktatói icludutok ellá- tá-áru. Belépés azonnal. fizetés mcgcgvczc' szerint. Ictcntkezés: Budapest- IX.. kiniH U. W I. em. Mhrkvrs ka Imán.

Kutaiólniézct 'uigoscrj kivé»/- külföldi s/pk lolyóí rinok kkloiyo/n 
sji sdupiaii * magvat n\ tivon , mégjC báó t̂/ t5elmlszeripiu közgáz du sági kérdc it isméi kló dokumentál, iös ki fldvanv d's/tall itá'd hun kó/reműködő itl< degenn \ elv i dók u men tóton, kizárólag foü lásbáit I vllekí angol bő! tett Isbol oki nyelvvizsga c* Isheto tép még cgv n\ ugai vagv kelet ourópoluvlvből lett iegaiahb középfokú »vslv v izsgt valamint io-nvelv ,« stíluséf/ek \ kó/giii dusiigi k:n»ri'ivk clöiv ielen lenek Pideklődnilehet: napkO/oen < «687-606 telefonon

FChcrX'ári úti központjába a
Villamos
erőmű 
Tervező és 
Szerelő 
Vállalat 
számviteli és 
pénzügyi 
főosztályvezetőt 
keres.

A munkakor 
betöti ősének lőluviőle: kürp/doKág* udomónyi egyetemi, vagy K/á ni vitel! és pénzügyi főiskolai \ cg/ettseg ‘legalább 8—10 év szakirányú \ ozctöi gj'ákorlal.
Evés kereset fefkő«7u itségtöl függően 180—2000 ooo Fi.
Jelentkezni lehet:vtllbmoftcrömuTervcxó ésS/crelóVnlialots^mdlyzctl óh
oktatásiösztalyánrészletes,önéletrajzzal.Cím : 1 ti« Bp. Fehérvári ut 108.

Az ELTE AtomTizIkal Tanszéke felvesz kezelő gépirőnöt. Cim: Vili.. Puskin u. 5—7. II. 72.. vagy telefon; 187 -902.
BÚTOR

Biedermeier gurniiüru. antik bútorok’ eladók. I CvélcfDv Vörö>né.Dunakeszi. Barátság u. II. s/.
HANGSZER

Modern pianínó bérbe adó. vagy eladó. T.: 565-944

Kereskedelemből ki vont. hibás, színes' tv-i veszek, érte (negyek T.1: 375*354.
Videomagnók.̂  nyugati lelcv t/iök áthangolása, seéam • beépítése. . — ORIi-s vcvőkésTOrOkek kél normást t ;i>a garanciával. Gebhardt niér- nój>-. spceidlis szerviz. XIII.. Ipoly 26 ,H: 4Q0 024.

RUHÁZAT
Külföldi rövid bundák, hosszú is, ruhák, kos/- lümök. .nadrágok,', olcsón. sürgősen eladók T.: 213-935.
Eskuvól ruhakólcsön-/íd V 1.. P ötvös u.26 B. 125-630.
Eladó új. zöld* irjta-bunda Huss/ú. préme-/éti. karc ÜMlqll.- Îö-zépicrmĉ rt.. 661-858.
Esküvőre. alkalmakra
csodála lös külföldi ru-hak-, férfiaknak, f̂ran- ciqhársonvbOj is. jS<nw kilógok, frakkok. Péterinek. bundák. Fro>t nlhaköfcsörízó.rtél. Ma- jitkőv.vzkij u. 92.1 429- 1)70.
Farkasbundál venpék 155 75 méretre. ‘ 66I- 838.

126-os Polski Piai) el-adó. 560-273.
Lada Hliva kitűnő al-
lapotbun igényesnek.el-
adó. Tel1.: 52-21'301
Dácia 1510. hárbnv
ál és netyvenczer km .kitűnő /állapot hun cl-
add.j Té1.: 535-201.
Pony vatakaró, ’ tW>v i2ú>gl>n; t ágitrázs .1készíti*Sse.Ál.indcn típu-ii gépko-jcsihö/- 640-434

GÉP 1
Eladd 1 db 10* 120- Un ;ncgyp/írrváltóv Diómuntsíkköló gép.' iÉ.'árí. új.ti rdcklótliíi: az ic sitii

Eltartási szcaxődést kötnék élet járadékkal 75 ! éven felüli, teljesen egyedül álló, értelmiségi hölggyel vagy Orral, aki kcilós/obás. Összkomfortos, telefonos, lehetőleg - belvárosi vagy bel-budái lakással rendelkezik. Szükség esetén minden segítség megadható. »Alkalmazkodás és szimpátia B. 805« jeligére a Mngyur Média. Btílzuc u. 12.
Figyelem! L le seréi né,móbuduf. -nem punciház földszintjén levő. 40 iintN-é», egyszobás, gázfűtéses. komfortos, tel- jedín felújított, kifogástalan állapotú, tanácsi lakásomat hasonlóra . vugy nagyobbra. Lehet lift nélküli, mait ti s emeleti, alacsony komfortfokozatú, felújításra. szoruló álló* poiú. Telcfbn: 165-116. vugv «Csak Budán N. 1420« jeligére. a kiadóba .

szobát, telefonos. Összkomfortos XXII. kerületi földszinti öröklakásunkul elcserélnénk nagyméretű 21*—ö’i zobás tanácsira. .Tanácsi ház. vagy meg-’ ásarolhalö tanácsi lakás is érdekel. Telefont 385-062. dp. 6 órától este 10 óráig.
Kecskeméti 2 szoba, zComfortos, távfűtéses. erkélyes. tanácsi ásómat budapesti hasonlóra cserélném.Minden megoldás, érdekel tí. 727« jeligére Magyar Media, Bal- : u. 12 címre.
Osszeköltózók! l.ipói- rárosi 3 és félszobás mindegyik külön bejű- aut). teljesen felújí- ott. összkomfortos — cirKogcjzfr). ' erkélyes. lólefonos tanácsi laká- •ttllWut cseréljük két hasonló 2 szobásra. — Esetleg egére.- ráfizeti. Tel.: 320-272.

ALBÉRLET

Utazási iroda 
2̂—3 szobás, 
bútorozott 
lakásokat 
bérelne 

hosszabb ldOKe Budapesten; lehetőleg 
telefonnal.* j XI. Cs XII. kerületben.
Jelent kezós:, 
2Ü-J97
estp 7 praig). VáRy levőiben: Delta Tours Bp. Vll. kér.. Thököly ut 3.

órák hun. 544-146.-
Fllmnyomók. mujriéa-. zókt- Infra szárílós/.ulu« got , kés/itűnk. homér- sékfcie. szúlagscbessé- ge " V úllo/t a t ha tó. 553- 674/

KÖNYV

INGATLAN
Esztergom határában, norámás üdülök . és beépi iheiö. zárikertek eladók. Hétfőtől péntekig, négy lói - íéj hétig. dr. Bélák II. CMK 697-1Ö9

kerületben 330 vegyes - ' gyumöl*XXII h.-ül bercnilc zell fahg/zal eladó. Víz. vtlBiivy. vun. Ér
deklődni:. 37.3-1)27 telefonon. reggel 9-ig, eile 5-tőí.
Keszthelyen, Balatön- puriTől 2 percre, négyes társasházból , három szoba, összkomfortos, munzárdszobás lakás garázzsal. Kerttel. — Q-TP-átvál lelássál eladó. Cím: - Keszthely. Ady Étidre'-utca 55. — l:gervár,y.

Vásárolok könyvtárul. Sós., 0/tel: d> u. 48.57$,

koov veket, hagy lilékul . \1.. 'S/on- Tvl.:" »56-

ADÁSVÉTEL
Feslményekct, rajtokat '/obrokat. magyar mös térek műveit kés/pénj/ér| »ásniúlju. v ûi>. )>• /oipúnyba átyvr- —■MÚvés/e|i .Map ria ja. a Qualiüu ria. Műtárgyak á*lvéie- jOfi Bp a1 \ I.. BuJv'sy-/». 
üt 53. 'Jc lc fo ttf 1-12-66?. hétfőn és szerdán UFH3 ,é> 14̂ -1Kiócájg.

Hévízen 5 szobás. — purtmunos. kétszintes tlő. i 200 n.-öles komplett. ' közművesi- tciokkél eladó. — lói íöycde.Vtpező — (259« jeligére ...a szc- f̂chérVúri hirdetőbe.
Budakeszi domboldu- tou. 520 n;?óil építést Hlek. gyümölcsössel eladó. Tb- óra után: Dudái*. Budakeszi, józsef

fcplé „ Gálé

Régi fOMményeK:- porcelánok/ bű torok Véle- |c: készpénzért és bi zómúny bu. OuuMlu> Ahliquilus. TeK̂ 511 292 (10̂ -18. órúlgi:

ózsadombi. 200 núi-es sorházat. be f élezéslőtt. 120 nm fölötti /óldővc/éti örökíti fcás- vagy sorházra csc- k;. *»f rtckegye/lctés954« jeligére- a ki- iiilöhu.

A Magyar Média . műtárgy bolt lábat) megvásárolhat ia neves külföldi és mae> ar-Tesiök müveit. ■ különféle mű tőig vakul Budapest Vv, Bclgrád r̂ a. 13— Is Tel.: 182 025. Igaz- gntósúgunkon devizáért is. ÍV.. Kossuth
tér 13-15.) Tel.: 111 
212.

A Magyar Média műtárgy boltjában értéke- sflésre átveszünk ,fc»i ményekéji. vitrintárgya- kút. kis bútorokat, vo; nVegct. Naponta .1,0— 14 óráig. Budapest V. Belgrad rkp. 13—*15 Tel.: 182-025.
LAKÁS

Szegedi 2 ■* 2 félszobái szóvei ke Jeti lakúsómbudapestire cseréién vagy eladom. Kék bi >/o> község is megít lel. Levélcím: dr. la kúc> Dániel. Isas/.eg. Somogyi II. u. 110.

Az Asztalos! Inno» Kertészeti • é» Földmérési tr/ak középiskola kerti«; lehetőleg allunthuztgr- Ij»i kouvvelői képest- té«>el1 rendelkező pénztáros ugv intc/ot valamint ailialanu» karban- tarlót ' le lent k« /cs telefonon \ jgv szemé- lyc'éri s*gondnokságon. Ornv Xl\ Mogyoródi út 56—60 lc‘1 631- 695, 651 696

Az Asztalos lano» Kei- léV/eti é* I öldmOrési Szukl.ö/épiskola keres: lehetőleg Kál.ú>/ képe- * íiésű pén/túfo'- tigylu* te/ót. valamint általános karba nlartót. Jc- leptke/és telefonon. \ agy s/emél vesén * agondnokságon Cim; XIV.. Mogyoródi út 56—«0. > lel • 651-695, 651-697

Kétszobás, nem lakóié lepi. lágymányosi, dél fVIkvesü. ósv/komfőrtől telefonos. 55 nm-cs. u nácsi lakásomat két ti hácsiru cserélném. Egyik lukás legye Budán, ós*/kom fartői telefonos. I. eme le másik lehet kom/ortoi : magasabb emekn -pesti - is. Mindkettő I- k>; , s/obá»-. CsClli.̂ cgyik kétszobás. Telfon egész nap- 896- 148
Miskolcon 70 n »/ép környe/eui tar'U házi lakás eladó.I 200 000 kp.-ért. C! leg egri lakásra csei -belő. l'.rdtfklodisé lebe <stc: 46-62-213 »■non.

lila 61 6.

-«dombi. befejezés, lőni. 200 nm-és sor- t cs belvárosi. 90 írnt-P tanácsi lakást ilüöve/eti. kcFtcv haz- i. vagy sorbű/i'a e»e- lek. sFriékkgye/ieic» . 956« jeligére a ki- itdóbu.
ülés itdüloov c/c'tehcn. Budíipestiol 60 km-re btj-ijs* út mcljeit. — Dunáru né/ó. 908 négy-, ./ógóles letek (gyümól- kéls/intes hú/zal.okok nyegle út. /elek

pilléévcF csillád)mi al l .áron alul.o»zlv i» eladó.vjljur». v ívvévan. Gyük ily. Du•város Buiyúny i. uTel.: 25-184.17.58-10. az esti vagyórák
zabadság-hegyen. Rác/ Aladár ír. felső rész«?- nél', kétlakásos hát jpílésérc tfLku)mas. pu loráptá», .̂-sutoriftürmizoii 'tudó. l-elvllúgo. 18 óráig. 222 763 teiefonoil.

norlek

Zöldövezetben, nyolc- lukdsos lárvásházban szobás, oss/.kom- forlos öröklakás garázzsal eladó 850 000 Ft kp.« + OTP. Megtekint belő egész nap: XV-, Körvasút sor 36. Lusonc/y.
Czlgány Gábor. Pály. Rákóczi öt 20. alatt 600 n.-öl üdülőtelek megosztva is, sürgősen eladó. Erdckjődnl lehel minden «vasárnap és hétfőn.
Balatonakarottyón nyaralóvá átminősíthető családi ház. 2)6 n.-őlcs telekkel eladó. Érdeklődni lehet: Orbán Ist- vánnénál. Székesfehérvár. Kun Béla u. 3.
Társasüdülőben I lakás eladó Balatonfoldváron, Erzsébet -u. 43, I. 10. megtekinthető a hely* színen november b-ún, 
és 7*én. érdeklődni: 261-244 reggel, este és délután 222-641 telefo
non.
Zsámbékon uj. Összkomfortos. 31 * szobás családi ház. alápincézve, ipuri árammal. — melle képű lettel. lelc--fonnál. 800 n.-öles. tel- ken. eladó. Tel.: 06-26- 42-088. 'este.

kér.. Gellérthegy u..másfél , szobás, összkomfortos. I. em.. liftes. 50 nm-cs öröklakás 1.3 millió .Ft-érl cTlidú. «Krisztina térnél N. 157 i« jeligére u kiadóba.

ÜDÜLÉS

Még Jelentkezhet a már épülő 
harkányi 

■ ..Lanka” 
társasüdülő 

téliesített, összkomfortod egyszobás, másfél szobás és kétszobás '• egységeibe. -■ 
Kérjen tájékoztatót! Felvilágosítás ■ munkanapokon i.Ö— 12 és 15—irt öra között a 373*696t ele í on s z á m ö n . 
Leveleim:Lanka*Budapest 114..Pf. 380. 1536.

Harkányban
már épiilő. 
Sopronban és 
Mátra- 
szentimrén

kivitelezés előtt álló összkomfortos. 1 
szállodarendszerü üdűlőépüí éteket építHegyvidék Üd.yloépitö és Fenntartó Szövetkezet.
EVl 1x14 rtápÖs^;  ̂ 1 
Illetve 2x14 napos

tidülőhasználati
jogot
szerezhet.

Az ' üdülőhasználati jog örökölhető s eladható.Nem esik ulajdonszerzési korlátozás alá. '■ 
pjen tájékoztatót! 

Telefon
munkanapokon 
0—1*2 és 15—18 óra . 

között 375-696.' 
agy levélben: 

Hegyvidék.uda pest 114.Pf. 380. 1536.

Adok, VI.. korúIgll. l e hérvúri úti. 5 »/obu Os>/kumfortps >/ö\ct kezeli lakn«| iclWrmcn lesen. Aétví. . garzoni vagy egy >/ubn. kom- forto»l. Nappul 110- 558, este 477-664.
Chomádl üdülőtelepen, áron ■ alul eladó' 2i n -öl gyürnólesö»» telek 50 nm-cs. teljc-en alápince/etl t̂c’glnc'pfilej4tf1. ' Yl/i \»Höl1\‘ vtli] Tél.: 695-790:
Nagymaroson g Kittéi berger dűlőben 150 n öle*. ..panorámás .telt eladó. l‘,rdekVődni; XII.. Viro'kúii u. 2 B. II. 7.. Szabó
La k ásinga l lu tiér |. j\v t ralóert magit' élcti.iri dékot Tizeinek. leve Cim: 1701 *Bp FtK fiók 35.

Felvételi clókcS/itő le- zó. ; ulrifolViimok: niagyur, történelem. — álemdlíka. fi / i ka t ótőgiü. ' Érdeklődés: Mozaik GM. 1250 Bp. .- Pf. 56. Tel.: 55-63- 5. Részletes tájékozató! küldünk!
Középiskolai tanár mit- lomul ika-. fl/fkaokla- tá»t vállal. Telefon: 4-404.
rettsegire föíki_mutoniai ikából. inti módszerrel. Te 22j47-62. égé»/ nap

/.ties

Matematika-, fizikaoktatás egyetemistánál, a Mo'/jkvu tér közelében! lefon: 562-603.
-ilozófia >/.uk fcív 
i/sgájárti ' előkés iljdji latiursegéd. u hétvégén.

elüké.‘sós/Felvételi
[jogi bőle__Közgázra. vulumlnóiskolákra, történc embóf. magyarból é 'luitemmlkából, itat évi bevált ntódszcrrcl. — znkttmárok ok tálávában. ■ P rdek löd hí' lehel \467-096. a reggeli é órákban.

Figyelem! |  Kó/.ülctck, magányosok részére felajánljuk az alábbi s/u- bud kapacitásunkat. — azonnali kezdésre ács* állványozó. asztalos, kőműves, hideg-meleg burkoló kőfuragd. festő. niázölo tapétázó, villanyszere ló. lakatos, vöt-, gaz-, koz ponti fű- tés-szercló. • takarító üveges, területrendezés, parkosítás, kertépítés, k I i mu berendc zés, légtechnika. valamint egyéb s/ukmákbun. — Cim: Budapest X.,Martinovics lér 4/B Tél.: 477-506.

Felhívjuk figyelmétfaiskolaitermékeinkre.
Gyümölcs- 
oltványok, 
szőlőoltványok, 
bogyósok, 
rózsák, 
díszfák, 
díszcserjék* 
fenyőfélék 

nagy* v á la s z té k b a n  
k a p h a tó k .Eegsz évben nyitva tartó árudánkban: Budapest XXII., Nagytétényi u.— Növény u. sarok. Telefon: 464-581.
A hol a  f e n t ie k e n  
k ív ü l á l la n d ó a n  
k a p h a tó

dúsított
tőzeg,
Cofuna
(humusztrágya),
műtrágyák,
fűmag,
vetőmagvak,
évelők,
szőlőkarók,
facsemete
védőrács,
színes
járdalapok.

Lerakatainkban: 
Budapest XIX.. Bethlen Gábor u.-- Katica u. sarok. Budapest XI.. Somogyi u’. 27.,. Diósd-. 70-es üt mellett,.Fészek Aruház. Budapest X.. Ceglédi u. l—3. sz., Győr,Fehérvári u. 82.. Hévíz.Vörösmarty u. 10.. Nagykanizsa.Új Elet út 35..Nyúl. Dobó u. 19.. S7.ékesfehérvdr, Móricz-Zs. u; 118.. Dózsa:; Gy. út 24., Tass.;Tata, ■Lumumba ut 2.. Törökbálint,
M l-es ut mellett, a törökbálinti 
leágazásnál. 
Telefon: 860-015. Űrt.Szén t ist vá ni ut 67.
Festés, mázolás, tape 

'7óliáTaLará»al.' 1év garanciával. Lakán: 26-26-13. ügyelet; 157 
212.

rétiségirc fclkévzil<-; uuemutlkuböl. inlen'. ív módszerrel. Tel. 22-47'62, égé»/ n(t.p.
VEGYES

Fogsorjuviláh megvú' ható. • Pintér. Bp \ MI L J lui ti U82. • f .

VIHunyfútés. vlllapA. bojler. \ illunx tá/hel>\ 111 ti ti v \ i lägt ui<i ouln- di. itiriu'há/ak \iiliatv\ e/crclése. Maiakov'/U u. 43. I tirka'. 426-453
Balatonnál párkô il' Díj®'i á kitt . kei t lésnek | IcrcU nlu»/iónuk< .élő sövényt s/eretne? A< Ön tiK'ghí/hnui kt/lvi foto u b/útuódí D jh/' faiskola mvgeredé̂  gacanciával áru-ít. pa gSŐbb tételt kftMiet. - 8622 Szántód. Móric* /.s, 75. (Révtói 50Ü m. Bulla lános. lel.: 8-1 51*076.
CI pz ár ja v í t ás, • • kic lés cM/tnőbunt it bún. ka bálba tv. nadrág bún i'. Maierüőor t| 18. Otthon Aruhá/nn
Fogorvosi rendelő • rétnek. Tel a 66 » este.

£s
díszfaiskolánk,
valamint
gyümölcsfa-
iskolánk

összes termékeit smeriető.’ színes, nagy árjegyzékünkét kérésére díjmentesen megküldjük.idekinövény-megrendeléseketpostánporttosaneljcsiijük.Személyeskiszolgálás
október 24-től 
Budapest III., 
Erdőalja u. 86.
lntt.Óbuda.Harmasliaiár-hegynél.

Nyitva 8—16-lg. szombaton 8—12-ig. 
Vasárnap szünnap 
Szálkái kertészet. Budapest 1368 Pf. 5 206.

12 éves, magas* kar ,su. s/cp arcú kedves, zol Id. diplomás nő megismerkedne komoly Ictfelfogásű. őszinte, saláds/cretős magas, diplomás férfival ju>l* sonós mély szimpátia setén házasság céljából »Várj rcám B. 786« jeligére a Magyar Média. Baí/ac u 12 ímré
Független nó. magas, lligens férfi ismeretségéi keresi 50 éves korig. »Sportos mogje- 

iós B. 780« jeligére Magyar Média, Balzac u. 12. címre.
59 évet, igényes, fiatalos, rendezett körülmények között egyedül élő özvegyasszony melegszívű izraelita értelmiségi társat keres, megértés esetén házasság céljából. »Bízom R. 778« jeligére a Ma* gyár Média. Balzac u.2. cimrc.
Független. 36 éves. vonzó, csinos értelmiségi nó keresi diplomás. jól sziiuált, csa- ládcentrikus. Igényes, korban hozzáillő há- zastársát. Zöldövezeti öröklakással • rendelkezem. »Család B.- 807« jeligére a Magyar Mé- ■la. Balzac u. 12. imré.

éves. 175 cm ma- , csinos, jó megje- leány-
25gas |  inésű leány társat, barátot keres jó megjelenésű. okos, de szellemes férfi ; személyében 40 éves korig. — Anyagiak nem érdekelnek. • »Értelem B. 809« jeligére a Magyar Média. Balzac u. 12. ímre.
slnos. filigran, csa- láclccmrikus. 31 éves gye te mi végzettségű nő társat keres • jó megjelenésű. 4ntcHigcns,. — egyetemi diplomás. — független'' férfi szemé- vében. kb. 45 éves korig. ’»Diszkréció, B 815« jeligére a Magyar Média, Balzac u. 12. ímre.

54 éves, 172 cm magas. barna. Intelligens, vidám terniészetű özvegyasszony lakással, kocsival, becsületes. — korrfckt férfit keres hasonló adottságokkal 60 évesig. Házasság céljából. »Talán még nem késő B. 800« jeligére Magyar Média. Balzac u. 12. címre.
Egyedülálló, gyermek- n, 52 éves, csinos, jóalakú iparműi észriö. hozzáillő férjéi keres. »Csodálatos ősz B. — 742« jeligére a Magyar Média Balzac u. 12. ihre.
59 éves. 156 Vm magas, fiatalos özvegy- asszony. rendezettanyagiakkal keresi korban hozzáillő, tiszta- súgszcrctó, becsületes, korrekt, független férfi Ismeretségét házasság. .illetve élettársi kapcsolat céljából. — sOs/f napfény B. 
730« Jeligére a Magyar Média. Balzac u I2< címre.
32 éves. diplomás doktorált nó pieglsmct- kedne értelmes, diplomás. monogám beállítottságú. családeentri- kus. termeszét- és utá- zásraiongó férfival., — Egy gyermek nem akadály. »S/creleibén élni B. 771« jeligére a Ma gyúr Média. Balzac u. 12. cimn*.
Jó környezet, kellemes társaság, nívós vendéglátás. nagyszerű, zene! Mindezt megtalálhatja egy helyen: a MOM Tarsuságkodvelók Klubjában. Minden pénteken és szombaton 19.30 —24 óráig várjuk a MOM Szakasits Árpád Művelődési Központban (Bp. XII.. Csórsz u. 18. Tel.: 566-649).
RlfiSEfiEr HIRES
54 éves, 170 cm ma-' gas, berendezett telefonos lakással, kocsival, telekkel rendelkező vezető beosztású mérnök, otthonát szerető« becsületes. tisztességes társat keres. »Tisztesség K. 767« jeligére a Magyar Média. Balzac u. 12. címre.
Jóképű. 180 cm magas, egyetemi végzettségű fiatalember, reprezentatív orvosnő, ismeretségét keresi 30. éves korig. »Vidéki B. 804« jeligére a Magyar Média. fíul/űc u. ' 12. címre. '' •
178 cm magas, humán férfi anyagiakkal, hasonló 38 év körüli feleséget keres, gyermekkel. »Boldog B. 758« Jeligére a Magyar Mé- -tup n nn/|RR *B|p

Mindenféle építő-Íny ug nagy váluszh_bail, házhoz szállitás- ís Műmárvány mosdók, méretre készt- pultok. burkolólapok. XIV., Gyarmat 57. Telefon: 832-
022.

FÉRJET KERES
Egyedülálló. ,„167 cm mágus, csinos, mély érzésű, emberi értékekre igényes, vidéken élő értelmiségi no mégis* mdrkcdne korban hozzáillő. lutsouló Igényű. 176 cm körüli maga», vékony testalkatú, nem dohányzó. t>u— 62 éves- intelligens. nyugdíjus. értelmiségi férflyul házasság céljából. »Os/t randevú 120774« jeligére u békéscsabai hirdetőbe.
54 ’ éves, 167 cm mu- gas. fiatalos Özvegy- asszony technikusi végzettséggel, lakással, kéri 60 eves korig I7U cm-en félüli. műszaki \cg/ettségú. nem dohányzó. budapesti lakással rendelkező férfi, lehetőleg fényképes válaszát. »Karácsony B. 816« jeligére a .Magyar Media. Balzac u, 12.

Kimondott szimpátiát ébresztő. Jóképű, jól szituált, sportos alakú. 179 cm magas. 32 éves. diplomás fiatalember szeretne megismerkedni olyan, kizárólag diplomás, reprezentatív, igen csinos dinamikus hölggyel, aki társául szegődne az életben. Ha lehet, fényképes v&layzokai szeretnék. »Csillagszem B. 726« jeligére a Magyar Média. Balzac u. 12. címre.
új lakásban úf "éjeid kezdő, korrekt, becsületesnek (unott., káros szenvedélytől mentes, ló no/íelóiű mérnök házasság céljából szeretet re vágyó, az étet. örömeit élvezni akaró, szolid, értelmes, gondoskodó nő ismeretségét keresi Ötvcriegytől ötvennégy éves korig, •b/crctct B. 641« jeligére u Magyar Média, Balzac u. 12. cimrc.
ló megjelenésű, korrekt. 70 éves, 176 em magas, lakással rendelkező. rendezel ten 
elő. egyedülálló -férfi keresi élettársát arányos alkatú, szerény, magányos hölgy személyében. »S/crcici H. 616« jeligére a Magyar Média, Balzac U> 12. címre. ' 1 *


