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— >Üj jiaz2 balett indul kezdőknek a
Merciöányi, téri Művelődési Központ
ban 12—16 éveseknek. Jelentkezés a 
Budai T áncklubban (11. kér. Kapás u. 
55.', telefon: 354-960) szeptem ber 15-től 
14—16 óra között. Az oktatás szeptem 
ber 26-én és 29-én kezdődik. X

— Keresem gazdáját vagy örökbe
fogadóját, augusztus harm incegyedi
ken Engels térén  ta lá lt k is term etű, 
fehér színű, hegyes fülű, nőstény ku
tyának. A jobb szeme körül, fülén, 
hátán  fekete folt. Telefon: 759-162, 
tíztől tizenkilenc óráig. X

— M atem atika, fizika távoktatás az
ország m inden pontjára  a 6ZAMTA- 
NODA-toól. Készüljön levelező úton a 
felvételire 1 Kedvező anyagi feltéte
lekkel vállalják  felkészítését a  felvéte
li vizsgáig. SZÁM TANODA, Budapest, 
P l:  344. 1536. Telefon: 657-343. X

— Az in ternationa l House Language
School három - és négyhetes Intenzív 
angol tanfolyam okat ind ít heti 3X4, 
5X3 és 5X4 órában. Kezdési időpon
tok : szeptem ber 15. (szintfelm érés 11 
-12-én), október 6. (szintfelm érés 2- 
án), novem ber 3. (szintfelm érés októ
ber 30-án), novem ber 24. (szintfelm é
rés novem ber 20rán). Jelentkezéseket 
folyam atosan elfogadjuk naponta 9— 
17 óráig. V., Bajcsy-Zs. u. 62. III. em e
let 2. T elefon: 111-306. X

• — A BELKERESKEDELMI TOVÁBB
KÉPZŐ INTÉZET IDEGENFORGAL
MI NYELVISKOLÁJA ANGOL és NE
MET áJtalános és szakm ai nyelvtanfo
lyam okat hirdet. Kezdés szeptember 
19., 16. Kezdőtől felsőfokú állam  vizs
ga-előkészítőd g_ minden tudásszinten. 
Heti -2X2 és 2X3 óra. délelőtt, délután 
és este 2X4 óra délelőtt. Napi 5 órás 
Intenzív kezdő és középfokú nyelv
vizsga-előkészítő,(lO hetes délelőtt okt. 
13. kezdéssel). T andíj: 40 F ló ra , J e 
lentkezés és felvételi szept. 11-én is
ié óráig, szept. 15 és 16-án 9—16 óráig. 
Cím: BTI IX., Szam uely u. 30—32. 1. 
120. Telefon: 177-987. X

— Szám ítástechnikai és angol kis
csoportos gyerm ektanfolyam okat indí
tu n k  kezdőiének és haladóknak, ó ra 
díj 100, ill. 55 Ft. M1KROBI OM. 750- 
98L X

— Egyetemi és főiskolai felvételi elő
készítődet indítunk  m agyar, tö rténe
lem, m atem atika, fizika, biológia, föld
rajz és angol tárgyakból. A tandíj 50 
Ft/óra. B eiratkozáskor az első félévi 
(16 hét) tand íja t kérjük  befizetn i: 
tárgyanként 3600 F t (heti 2X2 ó ra), ill. 
2700 F t (heti 1X3 óra). K ét tan tárgy ra  
történő jelentkezés esetén 'részletfi
zetési kedvezm ényt adunk. B eiratko
zás: szept. 8—19. hétköznapokon 16— 
16 óráig; PALLAS Felvételi Előkészí
tő M unkaközösség, Bp. V., irán y i u.' 
19. T e l.: 177-709 (kizárólag beiratko
zási időben). X

— Juihász K lára Zeneoktató ^ u n k a -
közösségben V ili., Vas u. 5. a tanév 
megkezdődött. Jelentkezés a  zongora, 
hegedű, harm onika, klasszikus és rock 
ének, g itár, fúvós és dob tanszakokra. 
Előképző 4—6 éves gyerm ekek részé
re. X

— A Magpllán Klubnál még van le
hetőség: BALATONFÜRHD-em, a  ki
kötő és a Skála A ruház közötti (Jókai 
út) üdülőben, olcsó üdülést a jánlunk, 
napi három szori étkezéssel. Elhelyezés
1, 2, 3 ágyas szobákban, kívánság sze
rint. N ászutasoknak, házaspároknak 
különösen alkalm as. Részvételi díj sze
m élyenként: szept. 1—21. között 2500,— 
Ft Tiét. 5 főtől 10%, 10 főtől y15% CSO- 
portkedvezm ény. Nem koieldiÖ 3 órás 
fe étavitorláz ás m indennap, egyénileg 
választott időpontban, Összesen 350,— 
F t-ért. Jelentkezés szem élyesen m in
den hétfőn (fszt, 16.) és pénteken (I. 
SÍ.) 17.30-tói a  Fővárosi Művelődési 
Házban (1119 Budapest, Fehérvári út 
47), vagy levélben a  klub levélcímén 
1094 Budapest, Viola u. 37 a .  X

— Az ARANY JANOS NYELVISKO
LA tanfolyam aira szeptem ber ,1-től 
m unkanapokon délután 5—7 óra kö
zött lehet beiratkozni az alábbi isko
lákban : 1.. Attila út 43.; IV.. Hajló u.
2. - 8 .  (Káposztásm egyeri Műv. K ózp.);
IV., K om ját A. u. 35.; V., Reáltanoda 
u. 7.; V., Váci u. 43.; VI.. Pethő S. u. 
4.; VIH., Kun Béla té r  1.; XII., Csaba 
u. 16.; XIV., Erzsébet királyné u. 33.; 
XIX., Berzsenyi u. 8. 12 hetes intenzív 
angol, ném et, nappaili, valam int esti 
kezdő és haladó tanfolyam ok váltott 
m űszakban dolgozóknak is! Angol, né
met, francia , egész éves nyelvvizsga- 
előkészítők és angol számítógépes tan 
folyam ok a Fáklya Klubban, Buda
pest, VI., Csengery u. 68. T elefon: 148- 
870,' 324-580. X

— SZEMTŐL SZEMBE. Hogyan kö
zeledjünk egymáshoz, hogyan ism er
kedjünk, bókod Junik . , . .  Önismeret, 
kapcsolatterem tés és fejlesztés önm a
gunk áltad. Jelentkezni lehet: 1986. 
szeptem ber 30-dg a  Józsefvárosi Műve
lődési Házban (VIII., Déri Miksa U. 3.). 
Telefon: 336-353 m unkanapokon 9—16 
óráig). v X

— Kedves Vevőimet ezúton értesítem ,
hogy nyugdíjba vonulásom  folytán ed
digi kereskedelm i tevékenységem et 
otthonom ban folytatom , napi 4 órai 
nyitva tartással. Lakásom Budapest. 
1036. Lajos u. 47 b. I. em. l. (hívóláft- 
tel), a  régi Sipos H alászcsárdával 
szemben, a  város m inden tájáró l jól 
m egközelíthető, a  6-os, 60-as, 04-es és 
66-os buszok Kolossy téri állomásán 
kell leszállói. A közeli viszontlátás re 
m ényében a  régi készséggel és sze
retettel Üdvözli ö n ö k e t Özv. Boldininé 
volt özv. M agyar-Cslk Józsefné. Nyit
va: hétfőn 9—1 óráig, m áskor 14—<18 
óráig, szom baton zárva. x

— A Sportfogadási és Lottó igazga
tóság szeptem beri TV-lottó szelvényt 
bocsátott ki, m elynek szám sorsolását 
szeptem ber 16-án ta r tja . A tárgynyere
m énysorsolás két főnyerem énye egy 
DACIA 1310 és egy T raban t Lim. Spe
cial típusú személygépkocsi, továbbá 
500 db értékes nyerem ény. A szel
vények beérkezési határideje  szeptem 
ber 13. szom bat, dé li 12 óra. X

— Szereti a term észetet? Nyugalm at
akar? P ihenni vágyik? Ehhez biztosit 
az ország egyik legszebb részén, Buda
pesttől 00 km -re a  C serhát déli lejtő
jén, a  Gadgavőlgyében, a  most meg
nyílt acsad K astély Szálló, am elynek 
üzem eltetője a  Lapkiadó Vállalat (1073 
Budapest, Lenin krt. 9—11.), A kas
télyépületben a  vendégek rendelkezé
sére áll 20 db kéltágyas, kolóniád bú- 
tornád berendezett (pót ágyaz ható)) fü r
dőszobás, televízióval és rádióval ellá
to tt szoba, l db apartm ent, a 6 hek
táros ősparkban 2 db 3 ágyas össz
kom fortos és 5 db kétágyas fah á t. A 
szállóban 70 vendég fogadására alkal
mas étterem  van, valam int Drink-bár 
áll a vendégek rendelkezésére. A Kas
tély  Szálló kiválóan alkalm as nem csak 
pihenésre és kikapcsolódásra, hanem 
alkotói tevékenység végzése mellett, 
kis létszám ú hazai éS nemzetközi kon
ferenciák, összejövetelek és hangver
senyek m egtartására, szám os k irán 
dulási lehetőség nyílik  a  term észeti 
szépségekben igen gazdag környék 
m egtekintésére gyalog, hintón vagy 
lóháton. A K astély Szálló elérhető vo
nattal, autóbusszal vagy személygép
kocsival B udapest—Aszód és Budapest 
—Vác útvonalon. Az acsal K astély 
Szálló cím ei 2681. Acsa-Ojdak, te l.: 2. 
Szobafoglalás: T elex: 22-6207. X

— Német nyelvbőd felvételt hirdet 
az International House Budapest, a 
londoni központú nyelviskola-hálózat 
első magyarországi tagja. Jelentkezés: 
szeptember 11—12-én 16—18 óra között 
az International House Budapest V., 
Cinkor u. 4. szám (alatti irodájában. X

— A Barcsai utcai Mádé oh Imre 
Gimnázium 8 B osztályának 1937-ben 
érettségizett növendékei jelentkezze
nek az 50 éves találkozó megszervezé
se végett a gimnázium titkárságán. X

— Moderntánc-, jazzbalett-, kondícló-
tánc-t&niolyamokat indít reggeli, dél
utáni és eíjti órákban szeptembertől a 
KREATÍV MOZGÁS STÚDIÓ, ugyan
itt szerda délutánonként gyermekek 
részére képzőművészeti órak. XIII., 
Cstanády u. 19. T .: 494-393. . . X

— USA-ban, Angliában tanult nyelv
tanár 80 ‘ órás angol nyelvtanfolyamo
kat indít, heti 2X3 órában, délelőtt, 
délután, 1X4 órában szombat délelőtt. 
Kezdőtől a nyelvvizsgáig. 6—10 fős cso
portok. Tandíj: 3000 Ft. Beiratkozás: 
H. K. Cs. 5—6 óráig. Bp. V., Bajcsy-Zs. 
48. n . 4. X

— A Belvárosi Nyelviskola kiscsopor
tos angol, német, olasz, francia és spa
nyol tanfolyamokat indít, kezdőtől a 
nyelvvizsga-előkészítő szintig. Tandíj: 
3000 Ft egy félévre. Tananyagot biztosí
tunk. Beiratkozás és szintfelm érés: 
szeptember 1—19-ig, hétköznap 15 és 19 
óra között, V., Veres Pálné u. 26., II. 
13. 188-639. X

— AZ EURÓPAI NYELVEK STÚ
DIÓJA beszédcentrikus angol, -német 
és francia tanfolyamokat indít hét 
szinten: kezdőtől a felsőfokú nyelv
vizsga-előkészítőig, felnőtteknek és kö
zépiskolásoknak. 6—10 fős csoportok. 
Heti 2X2, 111. 1X4 00 perces órák, de., 
du. és este, szeptembertől januárig. 
A tandíj tananyaggal együtt 3000 Ft. 
Beiratkozás és tudásszintfelmérés: 
szept. l-tő l 13-1 g hétköznap 16—18 órá
ig a v m ..  Szentkirályi u. lte-ben  (Rá
kóczi .ú t sarok). Tel.: 156-114, 
858-917. X

— Tenisztanfolyamok ősszel-télen, 
X. 15-től fedett pályán! Tel.: 214-972. X

Gmk alkalmazna nyug
díjak asztalost és fa
iparban jártas segéd
munkást. Tél.: 757* *041. 
Házfelügyelőt keresünk 
|ó jövedelmet biztosító 
társasházunkba. »Cse
relakás szükséges N. 
4267« jeligéit a ki* 
adóba. __________
kuikeresKeaeimi (óis-
«kofát végzett, idegen
nyelvű levelező, német 
—angol felsőfokú el
nyel v vizsgával állást 
változtatna nem leve
lezői munkakörben. — 
»Erdökes, változatos 
munka 158251« jeligére, 
a Felszabadulás téri 
hirdetőbe.
fÖgl anacsos, szakvizs
gával állást változtak-1 
na. »ötéves vállalati 
gyakorlat« jeligére. A 
Felszabadulás téri hir
detőbe.
33 éves, jó meg jel éné -' 
sú fiatalember angol, 
német perfekt nyelv
tudással jól fizető — 
mellékállást, vagy al
kalmankénti elfoglald 
ságot keres. Telefon- 

I  üzenet: 641-379. 
Ruházati cikkekhez ér- 
tő nyugdíjas elárusító- 
nőt keresek, »ügyes — 
157991« jeligére a Fel
szabadulás . téri hirde
tőbe.
építőipari gmk felvesz 
jó kereseti lehetőséggel 
kőműves, szobafestő
mázoló és vízvezetéflc- 
szerelő-lakatos szak
munkásokat valamint 
segédmunkásokat. Te
lefon este: 665-429. 
7ukr6s^"^eg2der"7eTv? 
szék. Kutor cukrász 
mester. Bp. I. kér., 
Mészáros u. 14. 
Egyszemélyes háztartá
somba bejárónőt kelt
sek., Hatvanforintos 
órabér, heti kétszer öt 
óra. »Megbízható N. 
4750« jeligére a ki- 
adóba.
HomlokzaitaiarozáS, — 
kőművesmunkák gyor
san, szakszerűen. Díj
talan felmérés, áraján
lat. Rapidmaxin Gmk. 
Telefon este: 665-429. 
Gmk keres, modelle
zőt, szabászt és Ipari 
varrógéppel + Inter- 
lockka) szakképzett 
varrónőket (vagy cso
portokat). Érdeklődni
8—-13-ig: 223-795.
30 éves nő lakásiaki- 
ritfis: Vállal. Tel.:
453-214, 18 óra után.

SÚTOR
10 éves új barokk te- 
lehálószöbá-'bútor — 
30 000 iFt-ért eladó. —, 
Nagykovácsi, Kolozsvár 
u. IS. Fülöpné. Szom-; 
bat, vasárnap megte
kinthető. I
Biedermeier háló, 7 
db-os, 25 000 Ft-ért el
adó. 164-523, vagy 
»Megkímélt N. 3739a 
jeligére a kiadóba. 
Hívjon! Veszek hagya- 
tékot, antik bútort, 
órát, porcelánt, fest
ményt, csillárt, köny
vet, szőnyeget, dísz
tárgyakat. Telefon:
899-773._________
Vásárolok iniik bú- 
torl, ülő-, fékvőgarni- 
túrát, konyhabútort, 
álló- és faliórát, dísz
tárgyakat, képeket, ha
gyatékot, díjtalan lom
talanítással. Telefon: 
352-791, 46-46-46.
Csak egy telefon ét 
telje« lomtalanítással 
legtöbbet. fizetek ha
gyatékért, lakásfelosz- 
fásért, festményekért, 
dísztárgyakért, bronz
csillárért. faliórákért, 
könyvekért, ruhanemű
ért. 772-562.

M indennem ű
hagyatékot

lom talanítással,
kulcsátadásra
veszek.
132-401.

Hívjon bizalommal! 
Magas áron vásárolok 
hagyatékot, bútort, ni* 
haneműt, tollat, képe
ket, dísztárgyakat, — 
könyvet, limlomot. Hí* 
vásra azonnal jövök. 
631-169.

Figyelem! Teszek ha
gyatékot, stíl, szalon 
garnitúrát, festményt, 
órát, porcelánt, sző
nyeget, félórán belül 
ott vagyok. Tel.: 143- 
197.

Hagyatékot
veszek

lom talanítással,
k é s z p é n z é r t .
855-405.

Legtöbbet fizetek vi- 
riaberendezésekért mo
dern konyhákért, an 
tik és stílbútorokért, 
szalongarnitúrákért. 
bronzcsillárokért, fest
ményekért, dísztárgy! 
kért ágy tollért. fal lóri 
kért, teljes hegyeié 
kért. Azonnal megyek 
631-101.

f t t Ö N W S
Góbién, perzsa, rongy - 
szőnyeg, szövőszék el
adó. Bp. X., Méhes
1. Aranyos.___ *
SzonyegiiBZtitás, sző 
nyegszegés, bútorkárpit- 
tisztítás nyugatnémet 
gépekkel, garanciával. 
417-705, 10—17.30-ig.
öiven eve a szőnyeg- 
szakmában. Mindenféle 
használt szőnyeget ve-
szék. 124-589.______
Szőnyeg* és bútorkár- 
pit-tiszti lás nyugati gé
pekkel, közülétnek is. 
225-399.

H A M C tZ e *
Förster kérész drótos,
angolmechani-kás pianí- 
nó eladó. 858-267. 
Kitűnő állapotban le
vő, péncéltökés, rövid, 
barna bécsi zongora 
eladó. — Ajánlatokat: 
»Zongora N. 4373« lei
igére a kiadóba kérek. 
Plantnót vennék. Tel.;
426-819. ______ _
Hammond uj orgona, 
áron alul eladó, tarto
zékokkal. Borhi, 377- 
194, reggel.

KAJMÓ
Akai 4000 DS orsós 
magnó CX fejekkel el- 
adó. 357*315, 
Tffrádlópreslden^— 
Jackson orig inált 
vámkezelt, eladó. 356- 
120,

A k iíT n íT T írfeu n r
OIRT, CCIRT, Infra- 
táv videomagnó, I0Ö 
db műsoros kazettával, 
külön-külön is, Sürgő
sen, olcsón eladó. Az 
érdeklődőknek címlis
tát küldök. Dudás Mi
hály, 2191 Bag, Vasút 
ti. 3.
AmennSzerelS"^25®»- 
os árengedménnyel, 2 
év garanciával. 364- 
013, 886-613. 
Televíziók, rádiótnag- 
nők, híradástechnikai 
berendezések, kazetták 
vétele, készpénzért el
adása, VI., Izabella u.
69,, 332 232. 
Videomagnók, nyugati 
televíziók áthangolása. 
Secam beépítése, — 
URH-s vevőkészülékek 
kétnormást fása, garan
ciával, Gebhardt mér
nök. Szakszerviz: — 
XIII., Ipoly u. 26/b. 
400-024. 11—18 'óráig.

FOTÓ
Amatörfilmesck, fotó
sok figyelem! Videoka
zettára másoljuk fllfh-« 
fotó-, diafelvételeit. —»■ 
Expozíciókorrekciő, — 
feliratozás  ̂ hangosítás 
kívánság szerint. Inéi* 
video. 495-653.

r u h A z a t :
Varrónő munkáiéi vétel* 
re, ruhapróbára kész- 
ruhával házhoz megy. 
Tel.: 953-966. Levél
cím: 2030 Érd, VI., 
Dávid u. 3. 
Ncraesgörény Juxusbun- 
da a 87-es dlvatéjőre- 
jelzés után készült, át* 
lagméretben igényesnek 
eladó. Tel.: 276-471. 
Bp. IX.. Ifjúmunkás 
u. 20/111., Sohillinger 
Zoltán.
Esküvőre legdivatosabb 
menyasszonyi, vőlegé
ny! ruhák kölcsönzé
se, vidékre Is, VII., 
Akácfa u. 27. 216-492.

m n r n m
Mercury 30 HP önin-' 
dílós csónaikmotor és 
Géczy 4 személyes, 
•kajütös műanyag mo
torcsónak eladó. »Csó
nak 156989« jé) ígérő a 
Felszabadulás téri hir
d e t ő b e .____
ARO platós. 4 x 4 ,— 
egyéves, kevés km-rel, 
eladó, vagy szgk-ra 
cserélhető. Érdeklődni 
este, lel.: 531-072.
Romét motor j( álla-
pótban eladó. 
860-192, este.

Tel.:

S/kif egyéves. sátras
utánfutó eladó. Este —
408-248.
1 M rendszámú Polski
126-os gépkocsi első
kézből eladó. 646-008.
Polski 1500 as, PB s.
Igényesnek eladó Ér-
detklődni: II., ördög-
árok ■ U. 156/8., 
után.

18 óra

P N n 1200,1 Lada,
megkímélt állapotban, 
felújítva, vonóhorog- 
gal eladó. — Irányár: 
97 000 Ft. Kozma Lést 
ló, 3000 Hatvan, Hor- 
váth M. út 12/24. 
Zasiava GPL vizsgáz- 
tatva, extrákkal, ga
rázsból, valamint 5 db 
165 SR—13-as abroncs 
eladó. Érdeklődni: 885- 
655 telefonon egész 
nap.
Eladó KB-s írsz. 1200- 
as Lada. Érdeklődni
9—12-ig a 175-406 te
lefonorr____________
Eladó Peugeot 504, 
Bláupunkt rádióval, —- 
nyitható tetővel, vonó
horoggal. 9 éves, — 
125 000 Ft-ért.' Tel.:
157-197.
TN rendszámú Wart
burg Tourist, megkí
mélt állapotban eladó. 
Tel.: 167-200.
Fiat 127 eladó. (Au- 
gusztusban vizsgázott, 
harmadik tuiajdonos- 
tól.) 1171, Perec u. 86. 
Lj, vagy újszerű nyu- 
gail gépkocsit keresek. 
T-: 368 284.
Cj leherutánfutó, szov
jet gyártmányú, eladó. 
Négyszázötven kilo
gramm vontatására al
kalmas. 415-469._____
Skoda, Dacia. Wart
burg, Trabant. Polski, 
nyugati gépkocsik, la
kókocsik, vízi jármű
vek adásvételét közve
títi a Compass ügy
nökség. T.: 424-043.
bármikor.
7 éves, jó állapotban 
levő 105-ös Skoda el
adó. 750-981.

1016 BUDAPEST. 
KRISZTINA KRT. 91

Citroen 600 kcnTer 
gépkocsi, kifogástalan 
állapotban, átírhatóan 
eladó. II.. Törökvész 
u. 68
■K l ' g l i f t U S

AUTÓSZERVIZ

ÜREGVÉDELEM
GARANCIÁVAL

Autorugok javítása, 
szereléssel. Utánfutó 
és spirálrugók készí
tése. Vörös litván. 
XIII.. Fáy utca 84. 
Telefon: 290-279.
♦'Y éves Mercedes 200 
D. extrákkal eladó. T.: 
414-599, 18 óra után. 
Autóhűtő. javítása. Bp. 
VI., Rudas L. u. -74. 
297-393.

Commodore 128 sze
mélyi számítógép, 
Commodore IS7I Flop
py eladó. 402-470. 211- 
131.
Óllvettl Editor 3. típu- 
sú német billentyűs 
elektromos Irodai író
gép eladó. 376-330, es
te 7-tŐI.
Irógepjavíiás, tisztítás 
helyszínen is, garan
ciával. 410-762.

éti»
Síkkötőgépek eladók! 
10/100 kétsz in váltót,
motoros: 10/110 négy- 
színváltós, motoros, *— 
cs fk eróva I, árulehúzó- 
val, 5/130 négyszín
váltós, motoros, csíko- 
zóval, programhenger
rel, motoros. 3/100 — 
kétsz ín váltós 1 motoros. 
8/40 pintkötögép. Két
fejes orsózógép. Gint: 
Fényed iné, Bp. 1036 
Korvin Oltó u. II. 
fiz. 1,
ló /100 motoros"1 Texil- 
ma és Sloil kötőgép 
eladó. Szentendre, — 
Arányossy P. u. 24/1. 
4 orsóé, angoldobos 
orsózógép azonnal el
adó. Érdeklődni egész 
nap. Címt XVIII..—
Népes u. 17B._____ .
VegyUsztitóStpeiadír 
Permac BÖwe R. 308 
típutú. »üzemképes — 
156990* Jeligére a Fel
szabadulás tért hirde- 
töbc.
SrolTajum 1 JO/TTparí 
kötőgép eladó. Tele-
fon: 651-339._______
Kéttflágyas, fotocellás, 
vámkezelt, vadonatúj 
Singer kötőgép extrák
kal eladó. 319-601. — 
du. 15 óra után.
SveHÖcklM Ö'Tyr#
szálas új. vámkezeli, 
olcsón eladó. Bp. — 
XXII., Kazinczy 5. 
Hobo-MaT'xSoiísin'F
szerészeszterga, új, — 
NDK gyártmány eladó.
663-415. _______
Másoló eszterga!™TíS) 
mm-es csúcstávolságü 
eladó. Budaörs, Ka
maraerdei u. 9/C.

Autójavítók figyelem! 
Eladó 3 db autóemelő, 
karosszériajavító szer
számok, ponthegesztő,
2 db kerékkiegyensú
lyozó, futóműbcállftó, 
f l n y szóróbei 11 f tó, gőz- 
borotva, festékkeverő 
berendezés és BMW, 
Opel, Mercedes. Maz
da alkatrészek Érdek
lődni lehet Szabó Jó
zsef, Budakeszi, Vil
lám u. 21 az. 
Professional 4 szálas 
Singer Overlock varró
gép eladó. Érdeklődni 
lehel este: 262-344 tele
fonom______________
Stoll Ibom/b. 10/130*. 
cs teljesen automata 
kötőgép 160 000 Ft-ért 
eladó. Tel.: 220-768, 
napközben. 06-26-20242
este._______________
Nagyteljesítményű vat- 
tacukorgép eladó. Ko
molytalanok kerüljenek 
Tóth, Föl, Lenin út
37.,_
uj Brother 5 szálas 
Iparí Interlock gép. 
Igényesnek eladó. Ér
deklődni egész nap: 
Göd. Sport u. 7. sz.

KÖNYV
Gyűjtő vásárol 1943 
előtt megjelent könyve
két, könyvtárat a leg
különbözőbb témákban 
magyar, német (Kétbe
tűs is), és egyéb Ide
gen nyelven. Vidéken 
Ts. Tel.: 871-142.
Magyar—dán, dán—
magyar Szótárat kere
sek megvételre. » Sür
gős 158038« jeligére a 
-Felszabadulás téri hir
detőbe.
1945 előtti könyveket 
veszek. 406-016. 870- 
'687.
I. világháborús ezred- 
albumokat, könyveket* 
emlékeket vennék. — 
»Emlékezés N. 4089« 
jeligére a kiadóba.

I ÁoAsvfm
Szász Endre festmé-
nyék eladdk. XIX..
Gábor Andor u. 175.
17—19 ófáig.
Miniatűr régiségbolt, 
antik bútorok és egyéb 
régi tárgyak vétele-el- 
adása. Naponta lő— 
12.30-ig és 14—18 órá
ig. Bp. I. kér.. Atti
la u* 101. Tel.: 739-
504.________________
Gyűjteményembe kere- 
sek papír régiségeket* 
képes levelezőlapokat, 
albumokat, fényképe 
két, név- és címtára
kat. kártyákat, térképe
ket. útikalauzokat. Es-
te: 652-082._________
örökzöld tuja olcsón 
kapható. Tel.: 338-239.
esti órákban._______
Schtagenwaidl tányé
rok, ralimosdó, össze
hajtható ágy. Villány* 

.vasalók, tv-tetőanten
na. Orion rádió, fare- 
dőnyőkr modern ágyak* 
szétnyílható asztal. •—’ 
1200-as Ladához dísz
tárcsák. díszlécek. —- 
vészhárílók eladók. — 
534-570.
Szántó Mária-, Péceiy 
Horváth G. Andor-, 
Csillag-festmények pri- 
vátnak eladók. 128-512. 
Köiel-kcicli és egyéb 
tárgyú festmények el
adók. 635-429, délután. 
Eladó két összecsuK- 
ható, nyugati gyártmá-1 
nyú, újszerű rokkant- j 
tolókocsi. Telefon nap-
közben: 3 10-667 _____
Mindenki figyelmébe! 
Antik asztali és fali-: 
óráját több ezer Ft-ért j 
megveszem. »Megtalál
ja számítását 139297« 
jeligére a Felszabadu-| 
lás téri hirdetőbe. —-! 
Telefon: 210-336. II— 
16 óráig. I
Gyűjtő vesz régi olaj
festményt, gramofont,1 
Ncográdl és Acs Ágos
ton képet. 4I5-2W. 
Veszek Í000—3000 Ft 
éri régi porcelánfejű 
babát, 1000 Ft-ért kü-1 
lön babafejet-. vagy 
babatestei. 653-638, 16
—20 óráig.__________ |
Hölgyek figyelmébe! — | 
Több ezer Ft-ra cse
rélheti régi porcelán
fejű bábáját, ha ne
kem ír. kp-ben fizetek. 
Testet vagy fejet Is 
veszek. »Elmúlt gyer
mekéveik« jeligére a 
Felszabadulás téri hír-* 
detőbe. Tel.: 210-356.
11—16 óráig. 
Bizalommal hívjon a 
631-169-es számon. Leg
magasabb napi áron 
veszek hagyatékot, bú
tort, csillárt, ruhane
műt, ágytoiial, képe
ket, dísztárgyakat, lim
lomot. Azonnal jövök. 
Régi szent képekét, 
festményeket. hibásat 
Is. képkereteket, gra
mofont, könyveket, re
gényeket, levelezőlapo
kat, régi fali- és asz
tali órákat, zsebórákat, 
bronzfigurákat, fafa
rag vány okát, fajansz- 
és porcelánfigurákat, 
tükröket, vltrintárgya- 
kat, bizsukat, szalon- 
garnitúrát, antik búto
rokat, szőnyegeket, — 
csillárokat, lakásfel
osztást. hagyatékot 
magas áron vessek. Te
lefon: kettőszáthuszón- 
négy-négyszáznyolcvan- 
hat, reggel 8 órától.
1 5 Iw 5 l™ 4 b rS « lS !

valamint Kádár-, 
Scheiber-, Berkes-, 
N cogrády-képekei ven- 
nék. Tel.: 864-129. 
Reális áron. készpén- 
zérl veszek hagyatékot, 
festményekét, porce
lán, üveg, bronz dísz
tárgyakat. régi órát, 
bútort, szőnyeget, csil
lán. 10—18-ig, 410-
444.______ ________
Bélyeget, bélyeggyűlte 
ményt, levélborítékot, 
képeslapot vásárolok 
Kovácsné bélytgszak- 
ttzlet. Tolbuhin körút 
tizenegy.

A L B É R L E T

Gmk részére 30 négy
zetméteres helyiség Pa
saréten kiadó. Érdek
lődni lehet hétköznap 
16—19 között 364-158 
telefonon.

Külön bejáratú, távfű
tését szoba tkiadó vi
déki, nemdohányzó — 
egyetemista leány ré
szére* Szülőkikel tár- 
gyalok Tel.: 450-972. 
Kiadó Kispesten hosz- 
szabb időre egyedülál
ló kis ház, 100 n.-Ö! 
teleikkel, jó közleke
désnél, Ipari áram —- 
van. »Raktárnak is« — 
jeligére a Felszabadít- 
lás téri hirdetőbe. 
Csepelen, Halásztelken, 
vagy Lakihegyen, ker
tészmérnök—-f ői skol a i 

hallgató hózaspár al
bérletet keres. »Sürgős 
N. 4935« jeligére a ki
adóba.
Nyugdíjas nő. ossz- 
komfortos albérletet ke
res hosszabb időre. — 
»Bizalom N. ■fi 38« 

jeligére a kiadóba. 
Eladó Ili. kér., ka- 
szásdűlői, I + 3 x *2, 75 
nm szövetkezeti lakás, 
17 000 Ft/ntfi 4 
320 000 OTP-vei. Ér
deklődni: 181-823. vagy 
184-690. napközben. 
Pokornylné.
Kiadó két szoba, kom 
fortos lakás (42 nm) az 
I. kér.-. Gellérthegy 
utcában hosszabb Idő
re. »Ajánlatok 157914« 
jeligére a Felszabadu- 
íás téri hirdetőbe. 
Középkorú nő egyszo
bás, komfortos lakásá
ban otthont adna ko
moly nőnek. Vl)., Do
hány u. 81. I. 9. Ér
deklődni: 17 órától.

l a k á s .
Eltartási szerződést 
kötne 30 éves, egye
dülálló, kötetlen mun
kaidőben dolgozó nő. 
Leinformálható. kor
rekt és kedves. »Szep
tember végén 158201« 
Jeligére a Felszabadu
lás téri hirdetőbe.
Elcserélném X111. kér., 
Rajk László utcai. — 
összkomfortos, távfűté
ses, 76 nm-es, kettő- 
szoba hallos, személy
zetis, utcai tanácsi la
kásomét egy komfor
tos. kertes házban le
vő földszinti, max. el
ső emeleti lob. 80 nm- 
es. száraz, napos, II., 
Hl.. VH., XI., XII., 
XIV. kerületben levő, 
jól megközelíthető ta
nácsi lakásért. Tele-
fon: 495-884.________
Tanácsi kétszobást ta
nácstól megvásárolható 
kétszobás lakásra cse
rélek . »Szeptember« — 
jeligére a Félszabadu
lás téri hirdetőbe. 
Elcserélném budai I., 
kétszobás, összkomfor
tos, lodzsás tanácsi, 
57 nm-es lakásomat 
hasonló, nagyobb vagy 
•kétszobás vagy kétszo- 
ba hallos. 70 nm körü
li tanácsi lakásra. —- 
Tel.: 358-248 (három 
százöl vennyolc-kettő-
negyvennyolc). ____
I. kér., iKagyló u.) 56 
nm-es. egybenyíló két
szobás, teljesen felújí
tott , gázfűtéses, jl. 
emeleti (lift nincs) te
lefonos tanácsi lakást 
cserélek nagyobb szo
baszámú, tanácsi, te
lefonos hasonló lakás
ra, 96 ffm-ig. Tel.: *—
158 601. ___________
Pasaréti kertes, magas- 
földszinti, tanácsi, 51 
fim-es, kétszobást cse
rélnék legfelső emele
tire. »Tanácsira — 
154158« jeligére a Fel- 
szábádulás téli hirde
tőbe.
Bajai, Sugovicára né-. 
zóx új, összrkomfortos. 
49 nm-es tanácsi laká
sunkat .budapesti taná
csi lakásra cserélnénk, 
»őszi estre 138209« — 
Jeligére Bp. Ftlszaba- 
düiás téri hirdetőbe. 
Elcserélem bebbudaT 
41 nm-es. kertes ház
ban levő 1 szoba •*— 
komfortos, gázfűtéses, 
utcái, telefonos laká
somat 30 nm körüliu 
telefonos garzonra az
I. . II.. XII. kerület-
ben, tej.: 554-624, 
Flaial orvosházaspár 
idős művésszel eltartá
si szerződést kötne — 
»Művészet« jeligére a 
Felszabadulás téri bir- 
detőbe. ______
II. karúiét, Mirtírbk 
Úti 52 nm-es, 2 szo
bás, telefonos tanácsi 
lakásomat elcserélem 3 
vagy 4 szobás telefo
nos tanácsira, vagy 
Öröklakásra OTP át
vállalással, a környé
ken. Tel.: 156-384. 18 
órától*
Centenáriumi ltp-1, I. 
emeleti I + két fél
szobás, szövetkezeti la
kást és XI., Bocskai 
úti, I. emeleti 34 nm 
gázfűtéses tanácsi la
kást két* vagy három
szobás öröklakásra cse- 
félünk. Tel.: 182 861. 
Elcserélném 30 nm-es.
1 szoba komfort, vi
lágos. félemeleti, für
dőszobás, wc bent. ta
nácsi lakásom, 2 szo
bás tanácsira, vagy rá- 
k ősszé li kis családi 
házra. Este 6 után, 
vagy hétvégén. Cím: 
Balogh Ilona Bp. 1135 
XIII. kér.. Kisgömb 
u. 21. fsz. 2.
Adok két budai taná
csi lakást: egy 80 nm- 
es, luxus, panorámás, 
kertes, telefonost és 
egy 28 nm-es. telefo
nos garzont. Kérek egy 
30—40 nm-es és egy 
30 nm körüli hasonló 
tanácsit. Részletes le
írást kérek »Buda —- 
159505« jeligére a Fel- 
szabadulás téti hirde
tőbe.
Belvárosi kettő szoba, 
komfortos, utcai, 19 
nm-es lakásomat egy 
szoba, hallos, vagy há
lófülkés. komfortosra 
cserélném értékegyez
tet éssél. telefon szűk- 
séges. 376-838.
Szétköltözők figyelem! 
Adunk Zuglóban 2 db 
2 szobás tanácsit 
(egyik lakótelepi négy
emeletes házban). Ké
rünk Zuglóban 3-4 szo
bás, 100 nm körüli ta
nácsi lakán, tanácsi 
házat, t.: 640-321.

| Cserélek kis tanácsi 
lakást kertes házban, 
földszinten, zöldövezet
ben + magas ráfize
tést. vagy két lakást. 
Keresek frekventált 
zöldövezetben, vagy 
Qunára néző 3-4 lakó
helyiséget tanácsit, le
het felújítandó: Választ 
a 831-937 telefonon, 
14—18 óráig. vagy 
»Tél előtt N. 660« jel
igére a kiadóba._____I
II. kerülöd, 43 nm-es, 
egy szoba, étkezős. — 
kertre néző. erkélyes, 
gázfűtéses, komfortos, 
tanácsi lakásért ké-; 
rünk, 60 nm körüli, 2* ; 
3 lakóhelylséges, taná
csi lakást, hasonló 
adottságokkal. Telefon: 
163-798. reggel 8—10. 
vagy este 19—22 óra 
között.
40 nm, Ezredes utcai, 
telefon nélküli örökla
kást cserélek 70-75 nm, 
belterületi tanácsiért.
273-593.____________
Pécsi tanácsi lakásra 
cserélném budapesti,
XI. kerületi, kertes, 2 
szoba, komfortos, te
lefonos. tanácsi laká
som. — »Lakótelepi 
előnyben N. 4909« jel
igére a kiadóba. 
Elcserélnénk a Teleki- 
térén. egy házban te
vő. I szoba, hallos. 42 
nm. III. cm.-i és szo
ba. konyha, WC, élés
kamrás. 17/ nm. IV. 
em.-í, tanácsi lakáso
kat, külön bejáratú, 2 
szoba, komfortosra. — 
Lehetőség 'szerint a 
környéken, szintén ta
nácsira. »Nyárelői köl
tözés N. 4273« jeligé
re a kiadóba.
Budapesti, nagy taná
csi lakásunkért Pest 
közeli, kis, közműves 
házingatlanra cseré- 
lünk. T.: 421-480. 
Szétköltözők! Parla
ment környéki és Le
nin körúti, kétszobás 
tanácsikai , cseréljük, 
Vörösmarty tét kör
nyéki. vagy budai 
zöldövezeti. 130 nm- 
es tanácsi lakásra. — 
Üzenetrögzítő: 117-904.
XII. kerületi, másfél 
szobás, személyzetis (75 
nm, 500 Ft lakbérű), 
tanácsi villalakást cse
rélünk nagyobb, ker
tes tanácsi lakásra Bu- 
dán. T.: 555-671.
1 eieki térnél tanácsi,
2 szobás. 65 nm-es. 
komfortos, utcai, na-- 
pos. III. emeleti, hívó
liftes. szép lakásomat 
egyszobás vág/ kis 
másfél szobás örökla
kásra cserélném. Ta
nácstól megvásárolható 
is lehel. »Értékegyezte- 
léssel N. 4317« jeligé
re a kiadóba.
Eicscreiem budai, két 1 
szoba, komfortos, la- i 
nácsi lakásomat egy'

-szoba, komfortos taná
csira. ráfizetés meg-1 
egyezés szerint, vagy i 
ugyanezt a lakást két-1 
tő db egy szoba, kom
fortok tanácsira cseré
lem. áz egyik lehet 
félkomfortos is. Ráfi-. 
- zetés szintén megegye-, 
zés szerint. Cím: Bp.
II. , Mártírok útja II.
IV. 3., este 6 és 8 
között.
Elcserélnénk Budaör- 
sön. kettes társasház 1 
ban levő. kertes, teher
mentes, külön bejára
tú házrészünket, 50 
nm-es. egy szoba, kom
fortos. hasonló méretű 
tanácsi bérlakásra. — 
XI., vagy IX. kér., Jó
zsef Attila telepire. 
Ráfizetést kérünk. »Ta
vasai költözés N. 
4315« Jeligére a ki
adóba.___________ _
Elcserélem XII. kerü
leti. Bíró utcai. 60 nm- 
es, 2 szobás, étkezős, 
összkomfortos, kiemelt 
zöldövezeti, telefonos 
öröklakásomat érték
különbözetté!. Kérek 
40—50 nm-es, szoba
hallos. tanácsi, telefo
nos lakást a Belváros
ban. vagy Bel-Budán. 
Lakótelepi kizárva. Ér
deklődni szombaton, 
vasárnap. T.: 552 007.
III. emeleti, felkom
fortos, tanácsi lakásom 
ráfizetéssel elcserél
ném. egy szoba, vagy 
másfél szoba, komfor
tos tanácsira. Takács- 
né. VII., jóslka u. 13.
ni. 6.
Elcserélem budai egy
szobás, komfortos, er
kélyei. utcai, 36 nm- 
és, ÍV. emeleti, főbér
leti, tanácsi lakásom, 
kisméretű, kétszobás, 
vagy személyzetis taná
csira. Bucién, vagy a 
pesti oldalon, közel a 
Dunától. Ráfizetek. — 
■Marclbányl N. 4003« 
Jeligére a kiadóba. 
óbudai másfél szobás. 
Összkomfortos, tanácsi* 
mat elcserélném (esi- 
lcdközelség miatt) ha
sonló* 60 nm körüli 
tanácsira. Erzsébet híd 
vonalában Budán. 805- 
791.
jelentős rüfiietesbei ke 
resek 80 nm körüli, — 
budai, zöldövezeti, ta
nácsi lakást. Adok 
XI., Lecke utcai; össz
komfortos, tanácsi gar- 
tont. Tel.: 859-243.
3 és félszobás. Lenin 
körúti, nagyméretű ta
nácsi, telefonos, gázfű ̂  
téses lakásomat 2 szo
bás, tanácsi, telefonos 
belvárosira cserélem.
Tel.: 417-127._______
Szeged, Tarján lakóte- 
lepl. 2 + 2 félszobás. 
Vili. emeléli, két lif
tes, tanácsi lakásomat 
elcserélném budapesti 
tanácsi, 2 és félszo
báira, vagy nagyobbra. 
6723 Szeged. Sziliért 
sor S/B. Száraz Mik-
lós.________________
K d é T T W  pályaud- 
várnál 3 szobás. 120 
nm-es, komfortos taná
csi (III. em. lift *— 
nincs) lakásunkat két 
kisebb tanácsi lakásra 
cserélnénk, Budán. — 
Tél, este: 532-361.
3* S* 4 szobás tanácsit 
keresek, I + 2 félszo
bás. erkélyei, gardró- 
bos, étkezős, gyönyörű, 
luxus, békásmegyeri, 
Duna-közeli, háromirá
nyú saroktanácsi cse
rével. 800-325. este.

Elcserélném békásme
gyeri I szoba összkom
fortos, lodzsás tanácsi 
lakásom kizárólag föld* 
szinti, szoba komfortos 
tanácsira. Kertes ház 
előnyben. Levélcím: 
Molnár Imréné 1,039 
Bp. H l., Szindbád u.
I. XIII. cm. 135.

nm-es, telefonos tant- 
I esi garzont cserélünk 
városközpontban levő 

[ 40 nm körüli telefonos 
tanácsira. Este: 632- 
957, vagy »Erkélyes 
158350« jeligére a Fel
szabadulás tért hfrde-1 
tőbe.
Elcserélném budapesti, 
56 nm alapterületű, 
egy szoba, komfortos 
tanácsi bérleményemet 
kisebb komfortosra, 
vagy garzonra. Érdek
lődni: 869-274 telefo
non 19 óra után.
XII. kerületi, csendes, 
kertes házban levő két- 
szoba, hall, személy
zetis, szép tanácsi la
kásomat garázzsal cse
rélném hasonló na
gyobb tanácsira csak a 
XII., II. kerületben. 
Tel.: 561*051.
Zugló belterületén két- 
szebás, személyzetis ta
nácsi lakást cserélek, 
másfél szobás tanácsi
ra. »Világos N. 4031« 
jeligére a kiadóba. 
Migas ráfizetéssel el- 
cserélném ké (szoba — 
hallos, telefonos, pa
norámás, V. emeleti, 
Lehel úti tanácsi la
kásom Budára, Zugló
ba hasonló tanácsira
II. emeletig. 201*908. 
Tabáni, 25 nm, taná
csi, erkélyes garzont 
cserélnék, 50—60 nm 
tanácsi, több helyisé
ges. zöldövezeti lakás
ra. »Magas ráfizetés 
N. 4214« jeligére a 
kiadóba.
Elcserélném 68 nm-es. 
tanácsi, 3 szobás, táv
fűtéses, parkra néző. 
összkomfortos, lodzsás 
lakásom. Kérek 2—l'áj 
+ I —I szoba, kom
fortos tanácsit. Egyik 
lehet családi, örök-, j 
modern lakások. Min
den megoldás érdekel.! 
Különbözeiét fizetek.
X. kér., Gőzmozdony 
utca 8. II. em. 8. Du- 
honyi. Megközelíthető: 
Kőbánya—Kispest met
róvégállomástól 2 busz
megálló 85-őssel. Egész 
nap.
Elcserélnem 2Íi szo
bás, 73 nm-es, utcai, 
napos, tanácsi lakáso
mat (III. em., lift. 
telefon nincs) másfél 
szobás, belterületi, ta
nácsira. I. em.-tg. Le
vélcím: Békefl Sándor. 
1089, Kőris u. 30. 
Csereiek Novemoer 7. 
térnél telefonos, taná
csi/ komfortos, szép,. 
48 nm-es, I szobás, tá
gas, utcai, li. emeleti 
lakást, 37 nm körüli.' 
telefonos, tanácsi, —I 
komfortos, utcai liftes
re, csendes zöldövezet
ben. Erkélyes előny-
ben. 424-836.________
Szétköltözők! Pózsönyi 
u. elején dél-keleti 2 
szoba, hallos, dupla 
liftes. II. em.. gázfű
téses, telefonos, tanácsi 
+ békásmegyeri, dél
nyugati, 2 szoba, ét
kezős, 2 liftes’, legfel
ső emeleti, összkomfor
tos. nagy teraszos tár
sasházi öröklakásomat 
(200 000 Ft kedvezmé
nyes OTP-át vállal ássa!) 
értékegyeztetéssel 60 
nm körüli, 2 és *2 szo
bás, erkélyes, gázfűté
ses, telefonos lakásra 
cserélném, újlipótvá- 
ros, Buda előnyben. Az 
Öröklakást 800 ezer 
kp.-ért + OTP, külön 
Is eladom. 532-496. 
összcköliözők! Adok 
Mártírok útján kettő
szobás + személyze
tis. komfortos, telefo
nos, utcai, 87 nm-es 
tanácsi lakást pincé
vel. Kérek kettő má
sik hasonló adottságú, 
lehetőleg bel-budai ta
nácsi lakást. Telefon: 
156-591.
Elcserélném I. emele
ti. 38 nm-es. szoba- 
komfortos. udvart, ta
nácsi, olcsó bérű laká
som. 2 szobás, tanácsi, 
komfortosra 60 nm-ig. 
Ráfizetek. Megtekint
hető: esténként, szom
baton 15 óráig. Kiss 
Gyula, VI., Szondy u. 
92. sz.
Cserélünk budai, csen
des, kertes, világos, er
kélyes. gázfűtéses, más
fél szobás, telefon nél
kül!, nem lakótelepi, 
szép tanácsi lakást rá
fizetéssel 3. vagy 2 és 
fél szobás tanácsira, 
kb. g0 nm-ig. »őszi 
csert N. 4102« Jeligé
re a kiadóba.
Belvárosi, Duna-parti,j 
108 nm-es. két szoba i 
hallos. személyzetis, j 
telefonos tanácsi la
kásom elcserélem rá
fizetéssel. budai zöld
övezeti. 60—70 nm-es, 
kétszobás, kizárólag te-1 
lefonos öröklakásra — 
175*135.
Szétköltözők! Pasaréti. 
98 nm-es, komfortos, 
kertes és zuglói 42 
nm-es, zöldövezeti, — 
komfortos, I (.| szobás, 
első emeleti, tanácsi 
lakásért kérünk budai 
i í O-*-140 nm-es. kertes 
tanácsi lakást. Tel.: 
553-185, este.
Szétköltözők! Adunk 
Budán, a Várfok utcá
ban egy házban levő 
kettő darab 70 nm-es. 
összkomfortos, kétszo
bás. telefonos, közpon
ti fűtéses, világos nagy 
udvarra néző tanácsi 
főbértell lakást, a szo
bák egymásból nyíl
nak. Lift van. Kérünk: 
Budán, lehetőleg a 
környéken, legalább 
Í40 nm-es, telefonos, 
korszerű fűtésű, négy
szobás. vagy 3 szoba, 
hall. személyzetis ta
nácsi lakást. Vár előny
ben. Tel.: 154-470.
Pasaréti kertes, föld
szintes. telefon nélküli 
szép szoba hálófülkés 
öröklakást cserélek, 
hasonló környezetű ta
nácsira.' 332-612.

újlipótvárosi első eme
leti, liftes, erkélyei ta
nácsi . garzonlakásomat 
nagyobb tanácsira cse- 
félném. Tel.: 498-072, 
Összcköliözők! Adunk 
a Parlament közelében 
tanácsi. lépcsőházból 
nyíló, 102 négyzetmé
teres, csendes, udvari 
(nem körfolyosós), II. 
emeleti, hívóliftes, egy
benyíló, de átalakít** i  
ható, felúj ífásra szoru
ló, telefonos, összkom- 
fortos, 3 szoba + sze
mélyzetis lakást. A sze
mélyzeti szoba a hátsó I 
lépcsőházból is meg
közelíthető. Kérünk 2, 
vagy I '.2 szobás, belső 
kerületi, telefonos, — 
csendes, összkomfortos 
és hasonló adottságú 
egyszobás, tanácsi la
kásokat. Telefon: 318-
264._______________
Nyíregyházi, belvárosi, 
30 nm-es, új. összkom
fortos, garzon, tanácsi 
lakásomat elcserélném 
budapesti, 60—80 nm- 
es tanácsi lakásra, le
hel elhanyagolt, felújí
tásra szoruló, gázzal 
ellátott, első, második 
emeletig, megegyezés
sel , magas ráfizetéssel. 
— Hétszázhet venket tő-
százegy, Győri.______
Szekszárdi, 40 nm-es, 
összkomfortos örökla
kásom, budapestire 
cserélem. T.: 74-12-033. 
délelőtt. Mikiiné.

IN G A T L A N
Tárnokon kis téglaépü
let telekkel, vízzel, — 
bekerítve. gyümölcs
fákkal eladó. Érdek
lődni: Bp., Gács Lász
ló úl 15. VI. cm 40 
Lenin krt.-i % nm-es 
öröklakás eladó. 2 
szoba + hall. Irány
ára: I 600 000 Ft. Ér
deklődni: 124-546. 
kicserélem újlipoíváro- 
si, tanácsi, 36 nm-es, 
összkomfortos, telefo
nos lakásomat kis csa
ládi házra, vagy szö
vetkezeti lakásra, tele
fonosra. »Ráfizetek —
157058« jeligére a Fel
szabadulás téri hirde- 
tÓbc.
Eladó Nagytétény köz 
pontjában 120 nm-es. 
3 szobás, alápincézeti 
(borospince felszerelés
sel) családi ház 300 
n.-öles telken, ebből 
200 n.-öl termő lugas 
szőlővel, gyümölcsfák
kal. I'.fe szobás csere
lakást beszámítok. Ér
deklődni tel.: 264-938, 
vágy személyesen 
Nagytétény, ZsámbeUi 
Lajos u, 5-
Eicseretesi XXII., Bu
dafok, Bocskai u. 2- 
sz. alatti 4 lakásos, 
kertes házban levő 2 
szobás, tanácsi bérla
kásomat, egyedülálló 
kertes házra. Érdek
lődni tél.: 264-938, vagy 
személyesen: Budafok, 
Bocskai u. 2. Szőkéék. 
Félkész ház melléképü
lettel, 206 n.-öles te
lekkel eladó. Irányár: 
850 000 Ft. Megtekint
hető hétköznap 17—19 
óráig, hétvégén egész 
nap. Cím: Bp. XVIII.. 
Tiszavirág u. 67.
XI. kér., (Sas-hegy 
alatti), 56 nm, kétszo
bás, kertre néiő, má
sodik emeleti szövetke
zeti lakásom eladom 
Lift nincs. Tel.: 857- 
774. Este 6 után. 
Budapesti hasonlóra, 
kisebbre cserélném 
debreceni nagyerdői 82 
nm-es hatlakásos tár
sasházban levő gará- 
zsos lakásomat. Érdek
lődni az esti órákban 
a debreceni 06-52-26- 
717-es telefon számon. 
Leányfalui hegyoldali 
üdülőt budai telekre 
cserélek »Strand fe
lett« jeligére a Felsza
badulás tért hirdetőbe. 
Csepelen, központi he
lyen régi építésű 8 he
lyiséges családi ház el
adó. Töb generációnak 
alkalmas. Érdeklődni: 
487-043 telefonon 17 
óra után. ■
Baiatönfüred központ
jában háromszintes —. 
há (szobás, összkomfor
tos, üdülőnek kiváló
an alkalmas családi 
ház eladó. Érdeklődés 
»Gyöngyvirág« jeligére 
»postán maradó« levél
ben 8231. sz. postahi
v a t a l h o z . _____
BudapestIL7 Pesthl- 
degkúton 336 n.-öl pa
norámás telek eladó. 
Ikerház építésére Is al
kalmas. 858-267.
11., Törökvész úton
déli fekvésű, összköz- 
mfives, jó közlekedésű 
nyeles telken, tervezés 
alatt álló kétlakásos, 
kétszintes társas ház,
körpanorámás alsó 
szintje az *etőkeritel. 
190 n.-öí telekrésszel. 
Igényes építőtársnak 

.eladó. Telekár: 14 000
Ft/h.-51. Tel.: 333-560. 
Kispest központjánál 
erkélyes. jő beosztású, 
67 nm-es szövetkezeti 
lakás 'eladó. 16 ezer 
Ft/nm + OTP. Tel.:
782-668._____________
Sashalom főutcáján d- 
adó 200 n.-Ől gondo
zott saroktelken levő 3 
szoba hallos, 100 nm 
alapterületű, gáz köz
ponti fűtésű. -alápincé
zett családi ház mel
léképülettel. autóbusz-, 
megállótól 2 percre. 
Érdeklődés: 650-051.
*11 /A. kerületben lÍ0 
hm-es + gárázs és 
műhely, 2 éve épült, 
összkomfortos családi 
ház 320 n.-öles, pa
norámás telken, beköl
tözhetően eladó. Cím: 
Böjtös, ÍÓ29 Tompa u.
24., egész nap. ____
Csopakon kúria jellegű 
felújított épület (alat
ta borospince) 550 A.- 
Öles, panorámás zárt- 
kertben 550 n.*öles. 
panorámás zártkertben, 
parkosított kerttel és 
szőlővel 2.2 millió 
Ft-ért eladó. Érdeklőd
ni: Böjtös, 1029 Tom
pa M. u. 24., egész 
nap.
Keszthelyen ÖsszkÖz- 
műves telek házzal el
adó 650 ezerért. Bp. 
X.. Méhés I. Aranyosi

III., Mátyáshegyi 2 + 
félszobás 64 nm-es 
öröklakást cserélek 3 
+ félszobás 90—100 
nm-es öröklakásra, rá
fizetéssel. Tel.: 534- 
548, 18 óra után.
KeresSTTs^^nJ^Mir 
es öröklakást I. eme
letig (lehet felújítandó) 
kizárólag a Németvöl
gyi út, (Fodor u. kör
nyékén. Csere esetén 
adhatok Pagony utcai 
95 nm-es öröklakást + 
magas ráfizetést. Tel.: 
260-904.
Szentendrén PetyTn í̂t  ̂
cában (hrsz.: 5032) — 
300 n.-öles közművesí
tett telek eladó. — 
3000 Fl/n.-ÖI. Tel.: 
Barna 866-025 reggel 
8—9 óra között. 
^HnTkálT^neneu^TjT- 
lói úton 53 nm-es, 
kétszobás, erkélyes, 
napos, VI. emeleti 
(liftes), összkomfortos, 
Öőrklafkás készpénzért 
eladó. Tel.: 557*663.
ette._______________
63 nm, 1,5 szoba hal
los, hatodik emeleti, 
liftes, Fadrusz utcai 
öröklakás eladó. Eset
leg 90—100 nm, űjli- 
pótvárosi illetve budai 
tanácsira cseréjük. — 
csendes helyen, érték
egyeztetéssel. Tel.: — 
115-530, este. 
Rózsadombi, 32 nm-es 
tehermentes öröklakás 
eladó. 168-067, este. 
Balatonkenesén vízpart! 
nagyméretű 10 személy 
befogadására alkalmas } 
nyaraló 200 n.-öl tel- 1 
ken eladó. 4 éve épüli. 
Közülelnek is megfelel.
158-984._________
Budán magasföldszinti, 
napos, kertre néző, —’ 
nagy erkélyű, egy szó- j  
ba, komfortos örökla
kás készpénzért lakot
tan eladó. Tel.: 555- 
633, 17—19 között. 
Keresek Buda zöldöve
zetben 100 nm körüli, 
bővíthető családi há
zal. Adok kútvölgyi 
villában 60 nm-es, bő
víthető luxus örökla
kást + Bel Budán I 
szoba, hallos, összkom
fortot. tanácsi lakást 
és Indokolt esetben ér 
tékkülönbözetet. »Köl
csönös igényesség« Jel
igére a Felszabadulás
téri hirdetőbe._______
Vennék ki se 00 kertes, 
vízközeli nyaralót. — 
Tét.: 359-147, vagy
»Készpénz 159607« jel
igére a Felszabadulás
téri hirdetőbe.______
Ikerházban, 150 n -öl 
telken, 120 nm- lakóié 
rületfi,. 4 szobás. 2 für
dőszobás. garázsos, 38 
nm-es. fűthető mű
helyt (3 fázis) tartal
mazó családi ház, félig 
kész tetőtérbeépí léssel 
eladó. — Érdeklődni: 
mindennap. Csata. Bp 
XXII-, II. 850. u. 8- 
úbuda. Magyar Lajos 
utcai, 52 nm-es, VII. 
emeleti, Margitszigetre 
néző, szövetkezeti la- 

I kás eladó. Tel.: 8— 
16-ig. 119-621, este 6— 
fi között. 882 077. Haj- 
tó lakás.
Keresek szép, teraszos, 
napos, 100 nm körüli, 
tanácsi, vagy örökla
kást, nem külső kerü- 1 
leiben. Adhatunk szép 
budai öröklakást. T.:
452 680._____________
Éimunaás térnél 37 nm 
garzon öröklakás 1987- 
es beköltözéssel 420 000 
Ft-ért OTP előtt eladó 
831-487.
Szétköltözők! Adunk 
egy 70 nm-es, 2 szo
bás, erkélyes, modern 
tanácsi lakást és egy 
70 nm-es. Szent István 
park közelében levő 
1 + 2 fél szoba, hallos, 
liftes, nem panel, lo- 
dzsás öröklakást. Ké
rünk kb. 100—120 nm,
I., II.. XII. kerületi 
családi házat, vagy 
nívós öröklakást, meg
egyezéssel. Tel.: 375- 
112. 17 óra után. 
Villaszerű, 4 szobás, 
95 nm-es, összkomfor
tos családi ház 240 
n.-öl parkosított tel
ken Rózsavölgyben 
(XXII., Orsóval u. 4.) 
igényesnek eladó. Ér
deklődni munkanapo
kon 8—10-ig: 851-346. 
vagy a helyszínen 16—
18 óráig.
Szabadság-hegyen, Fo
dor utca felett I + 2 
félszobás. garázsos, 
erkélyes, napos, teher
mentes társasházi Örök
lakás eladó. Tel.: 340- 
731, 10—18 óráig.
Eladó Fonyód belterü- 
letén 853 nm-es (237 
n.-öles) megművelt te
lek. Vízparttól gyalog 
15 percre. Telefon 
munkaidőben: 452 564. 
XXII. kér., Korompa! 
utcában háromszobás, 
alápincézett, központi 
fűtéses családi ház be-, 
költözhetően eladó. — 
Cserelakást beszámítok. 
t.:  182-861. »Tetőtér
beépíthető 160074« jel
igére a Felszabadulás 
téri hirdetőbe.
Eladó Kispest-trertva? 
rosban (Leva u. 15.) 
120 n.-öles építési te
lek, kis házzal. »Te
lekáron« Jeligére a Fel
szabadulás tért hirde
tőbe.
Balatonössödl JOrntT 
e& nyaralómat elcserél
ném Velencei-tónál 
hasonlóra. Tolnainé, 
Bpest, 1122, Pethényl 
út 19/B. 556-214.
Pécs belvároséban 85 
nm-es, csendes, napos, 
I. emeleti öröklakás 
lakottan eladó. Tel.: 
552-110, vagy »Idős 
158241« jeligére a Fel- 
szabadulás tért hirde
tőbe.
Eladom a Rózsakért la
kótelepi, 50 nm-es. kél 
szoba, összkomfortos, 
szövetkezeti lakásomat 
tavaszi költözéssel. Art 
750 000 Ft + OTP. — 
Érdeklődni: Budapest
XXII6, TŰzliliom u. 
21. IV. cm. 17. Ta* 
máska.
PlllsboroaJcnÓn 200 
n.-öles vegyes építési 
Övezető telek szép kör
nyezetben eladó. Tel.} 
689-911, vagy 891-027.

1 + szobás, 35 nm- 
es, összkomfortos Örök
lakás eladó. Kp. + 
270 000 OTP. »XIII. 
kerület 158196« jeligére 
a Felszabadulás léit 
hirdetőbe.
Sukoró szőlőhegyen 
380 n.-öles panorámás 
telek 36 meggyfával 
eladó. Víz, villany 
azonnal bevezethető. 
Este: 661-564, Bodolay. 
E la d ^ B u d l k e a i i r ^  
nm-es. gázfűtéses la
kás. 2 + 2 fél szoba 
plusz 10 nm-es erkély, 
41 nm-es garázs, mű
hely. gardrób. 41 nm- 
es tetőtér. Négylakásos 
társasházban, saját 
kertrésszel. 2,5 millió 
+ OTP. Dr. Koncz 
Gábor. Tel.: 753-367, 
754-658, vagy 2092 Bu
dakeszi, Hunor u. 8. 
19 órától október 15-ig. 
Balatonfenyvcs, KözZp 
u. 118/ A., tetőtérbe- 
épített 3 éves Ikervil
la fele, 3 hálószoba,
2 fürdőszoba, hall, — 
konyha, 2 terasz, er
kély, luxus kivitelben, 
hideg-meleg víz, par
kosított kert, gyümölcs
fák I 250 000 Ft-ért el
adó. Érdeklődni: 137- 
103. vagy a helyszínen 
esté 6 óra után. 
AzonnaI™T>eköl7özhei7 
en eladó penziónak is 
alkalmas, Gyömrön új, 
kétszintes, központi 
fűtéses ház tégla ga
rázzsal, külön faház
zal, gyümölcsössel, 330 
n.-ölön. 119-637, 
Ü J k é iH ln te s^ k é iI a -  
kásos ház Pestlőrincen 
2 millióért eladó. 460- 
297, 370-744.
Diósdi
gondozott gyümölcsös 
eladó, üdülő építhető. 
(Gyár háta mögött.) 
Takács, 1021 Budapest,
Zuhatag sor 12.______
letoter-bcepiicsl, eme
letráépítési lehetőséget 
keresek, családi házon, 
társasházon. Este: 652-
082. _______
Körülbelül 9000 nm 
nagyságú telek eladó 
Tiszafüreden. amely 
osztható is. »Öröklés 
N. 4025« Jeligére a ki
adóba______________
Bel zugiól, 2 szobás. 
55 nm, I. em.-i örök
lakás eladó, vagy 60 
nm körülire elcserél
jük, I. em.-lg. Lakó
telepi kizárva. Telefon: 
p!2 000, Fonyódlné. 
Feneke iten-lónál ker
tes társasház magas- 
földszintjén telefonos.
2 szoba hallos kom
fortos, 67 nm, nívós 
öröklakást elcserélnénk 
telefonos, 2 családnak 
teljesen megfelelő bel
városi, vagy zöldöve
zeti, belső kerületi, 
centrumközeli, kizáró
lag nívós, korszerű, 
tanácsi (liftes) lakásra.
I.. esetleg 11. emele
tig. »Komplett N 
4382« jeligére a ki
adóba._____________

Baiaionaxaranyan 
(Köztársaság u. 12.) új. 
kétszintes nyaraló, — 
áron alul eladó. Felvt- 
lágosítás a helyszínen 
Eladó 3' szobás, kom
fortos családi híz. Sok 
melléképülettel, Buda
pesttől 34 km-re. -IS7- 
197, vagy »Kúriaszerű 
N. 4375« jeligére a ki 
adóba
46 nm-es, I *2 szobás 
szövetkezeti lakás a 
Füredi úti lakótelepen 
eladó. Tel.: 167 200. 
BalaronföJdvárl, egy
szobás, összkomfortos, 
fűthető üdülőlakás, lo
dzsáiéról remek pano
rámával, berendezéssel, 
kifogástalan állapotban 
eladó. 55-45-70. csak
délután. _________ _
Üdüld, zanKertet ven
nénk Mogyoródig, vagy 
Csömörön. »Villany le
hetséges N. 4108« jel-
igére a kiadóba._____
Elcserélném, vagy el
adnám III. kér., 310 
n.-öles telken, 10 éve 
épült ikerhíz felét 
(180 nm-es, kétszintes, 
nagy teraszos, körpa
norámái), az Erdőalja 
útnál. Kérek 60 nm 
öiöklakást, értékkülön
bözettel. Tel.: 376-952,
napközben.__________
Harkányban, gyógyfUr- 
döhöz közel, társasnya
ralóban, első emeleti 
lakrész eladó. Érdek
lődni lehet: 572-536 te-
lefonon._________
Dunaharasztln, a kls- 
Duna mellett, a HÉV- 
megállótól 6-7 percnyi 
sétával elérhető, 405 
n.-öles zárt. bekerített 
telken, 5 szobás, két
szintes, összkomfortot 
nyaraló, a teljes beren
dezéssel együtt eladó. 
A télen is lakható épü
let állapota kifogásta
lan. A kertben úszó
medence és gyümölcs
fák. Kilátás a Dunára. 
Ara: hárommillió. Ér
deklődni telefonon es
te 18—20 óráig a 228- 
583, valamint a 867- 
833 számon.
Badacsonytördemlc bel
területén, felújítás 
alatt levő, háromszobás 
ház. 670 nm-es telek
kel eladó. Érdeklődni 
levélben, vagy szemé
lyesen: Gógánfa, gép
műhely. szolgálati la
kás. Balja Kálmán, 
vagy 1025 Bp., Mura
köz! u. 14/A., Sért |á- 
nos.
Hűvös völgynél, Szép
halmon, autóbusznál, 
déli fekvésű, háromszá
zas kertben, panorá
más, kétszer kétszobás 
ház beköltözhetően el
adó. II., Széchenyi ut- 
ca nyolc.
Hiperiuxus kivitelű, 
kétszintes, hétszobás, 
280 nm-es, dupla ga
rázsos, saját kert részes, 
teljesen szeparált ró
zsadombi fél villa, be
költözhetően eladó. — 
Telefon: délután, 661- 
530.
Luxus kivitelű három- 
lakásos társasházban, 
teljesen szeparált, egy-/ 
szintes, négy szobás, — 
220 nm-es, dupla gará
zsos öröklakás beköl
tözhetően eladó. Tele
fon délutáni 661-530.


