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KÖZLEMÉNYEK

— E lv esz e tt!  5000,— F t ju ta lo m  a
n y o m ra v e z e tő n e k . N ov. 14-én , a  re g 
geli ó rá k b a n  e ltű n t,  a XVI. k é r. C sö
m ö ri ú t ,  ■ S z lo v ák  ú t  s a ro k ró l egy  5 
h ó n a p o s  d o b e rm a n  szu k a . K ülönös is 
m e r te tő  je le i ;  a  c s o n k o l t 'f a r k a  v égét 
a  sző r m ég  n em  fedd, fü le  á llá sa  s za 
b á ly ta la n . T e l. ;  10—19-ig, 222-344, K e
lem en . x

— F ia ta l, f a jtis z ta  n é m e t ju h á sz  k u 
ty á t  ta lá ltu n k  a R ákóczi ú to n . K e re s 
s ü k  a  g a z d i já t vagy  ö rö k b e  fo g ad ó já t. 
759-162. x

— T éli te n isz ta n fo ly a m  g y e re k e k n e k ,
fe ln ő tte k n e k . K a rá cso n y i k e d v ez m é n y ! 
T . :  214-972. X

— S ÍB Ö R Z E ! — A SPORTOU R a
h ag y o m á n y o sa n  n a g y sz a b ású  b ö rzé jé t 
re n d e z i m eg  n o v em b er 7 -én , é s  21-én 
a  MOM M űvelődési H ázb an , 8—12 
ó ra  k ö zö tt, (B p., X II., C sö rsz  u. 18.) 
M inden  s íb a rá to t ,  é rd e k lő d ő t sze re 
te tte l  v á ru n k . SPORTOUR. X

— EN G L ISH  CENTER (V., H onvéd
u . 17,A, a  P a rla m e n tn é l)  kezdő , ú jra  
k e zd ő , h a la d ó , beszéd k ö zp o n tú  AN
GOLTANFOLYAM OK nov. 23-tól. B e
ira tk o z á s :  n o v . 16—17—18-án, de. 10—12, 
d u . 3—6. T . : 400-167, de. 10—12 és 4 -7 -  
Ig. X

— K ín a i h é t!  O lcsó k ín a i é te lek  a 
H o ls ten  S ö rözőben , n o v em b er 16—22-ig.
— E béd, v a c s o ra !  L, M észáros u. 64.
(Q uelle  m e lle tt.) X

— B ú to rb o lt a  M arg it-h íd  budai
h íd fő jén é l. Régi b ú to ro k , fe s tm én y ek , 
p o rce lán o k , te lje s  h a g y a ték  v á sá rlá 
sa. D íjta lan  becslés. N agy vá lasz ték . 
V étel—elad ás . II ., F ran k e l L. u. 14. 
T e l.:  362-169. X

— R ég iségbo ltom at m eg n y ito ttam  
T a tá n , a  H a ra n g láb n á l!  F estm én y , 
p o rc e lá n , b ú to r , ó ra , szőnyeg  stb . 
Ó riá s i v á la sz té k b an ! T a ta , O rszág
g y ű lé s  té r  3. (á rk ád o k  a la tt) .  N apon
t a :  9—17.30-ig, szom baton  9—12-ig. X

— G y e rm e k ek  ré szé re  (4—12 éves
k o rig ) m űvész i to rn a  ta n fo ly a m o t in -  . 
d l tü n k  — h e ti 2 a lk a lo m m al — a Köz- 
a lk a lm a z o tta k  K lu b jáb an . (Bp.. VIII., 
P u sk in  u. 4.) F e lv ilágosítás  és  b e ira t
k o zás  a h e ly sz ínen , 1987. nov em b er 
23., 24., 25-én, 16.30—19 ó rá ig . X

— ö n v é d e lm i és jó g a  tan fo ly a m o t 
in d ítu n k  — h e ti 2 a lk a lo m m al — a 
K ö zalk a lm azo ttak  K lu b jáb an . (Bp., 
V III., P u sk in  u. 4.). F e lv ilágosítás  és 
b e ira tk o z ás  a he ly sz ín en , 1987. n ovem 
b e r  23., 24., 25-én, 16.30—19 óráig . X

— Női k o n d ic io n á ló  to rn a  tan fo ly a 
m o t in d ítu n k  — heti egy  a ’ka lo m m al
— a K ö zalk a lm azo ttak  K lub jában .
(Bp., v n i . ,  P u sk in  a . 4.). F elv ilágo
s ítá s  és  b e ira tk o zás  a he ly sz ínen  1937. 
n o v em b er 23., 24., 25-én, 16,30—19
órá ig . X

— N ehezen  nevelhető , gá tlá sos , szo
ro n g áso s, ö n k ife jezési, v is e 'k e d é ^ , 
sze rep lési, m eg n y ila tk o zás i gondokkal 
k ü szk ö d ő  g y erm ek ek  szem ély iség- 
fe jlesztésse l ö sszek ap cso lt o k ta tá sá t 
v á lla ljá k  p sz ich o ló g u s-tan á ro k , 329- 
838. X

— A N ew  Y ork-I H en ry  T hom as
21—22-én. Lkmón- és G rah am -tán c  
te c h n ik á t. U te S chopka—C ranko  
S chu le  k la siszk u s  b a le tte t ta n ít  19—20- 
én , a KREATÍV MOZGÁS STÚDIÓ
BAN. C sanády  u. 19. 1132. T e le fo n : 
494-393. X

— G azdit k e re sn e k  k é t d a ra b  n égy 
he te s  c sau  k e v e ré k  kan  k u ty u sn ak , 
lehető leg  k e rtb e . T e l.: 137-531, este . X

— CONCORDIA SÍBÖRZE! N ovem 
b e r 21-én, (szom baton) 9.00-töl a M ar
to s  F ló ra  G im názium ban , (III. k é r., Fő 
té r  LV. S íu tá k : 2500. F t- tó l 6800 Ft-ig . 
Je len tk ezés  szem élyesen  az Ú ttö rő  
A ruház , (Bp., V., K osusth  L. u .), c i
pőosztá lyán  lévő ügy fé lszo lgála ti iro 
d á n k b an . T e le fo n : 154-704 és 354-931.

X

ÁLLÁS
Nikex Külkereskedelmi 
Vállalat Felvételre ke
res: gyakorlattal ren
delkező terv- é$ statisz
tikái előadókat. Jelent
kezni lehet I., Mészá
ros u. 48—54. személy
zeti osztály. — Tel.: 
560-122/111 m.
Szakcsoportunk felvesz 
újpesti, angyalföldi és 
clnkotal munkahelyek
re targoncavezető és 
ráktári segédmunkás 
dolgozókat. Erkölcsi 
bizonyítvány szüksé
ges. Jelentkezni lehet 
az alábbi címen: Bp. 
XIV., Columbus u. 29. 
Tel.: 836-905.
Építőipari vállalat fel
vételre keres magas ke
reseti lehetőséggel mun
kaügyi vezetőt felsőfo
kú végzettséggel, meg
felelő gyakorlattal — 
(építőipari gyakorlattal 
rendelkezők előnyben). 
Jelentkezni lehet ön
életrajzzal a személyze
ti vezetőnél. Erzsébet
városi Lakóháziéiul í tó 
és Karbantartó Leány- 
vállalat. Bp. VII. kér.. 
Damjanich u. 48. bel
ső épület. Tel.: 222- 
273.
Diplomás nő elhelyez
kedne félnapos munka
időben, belsőépítészeti, 
lakberendezői, bútoro
zási gyakorlattal ha
sonló munkakörben, 
»ízléses N. 2432« jel- 
ifiére a kiadóba.

A Magyar
Média
Reklám és
Propaganda
Szolgáltató
Vállalat
k e re s

kontírozó
könyvelőt,
valam int
könyvelőt.

J e le n tk e z é s : 
K ék esin é , 
335-513, 336-701.

A Budapesti Harisnya- 
gyár felvesz számviteli 
osztályvezetőt. Feltétel: 
szakirányú egyetemi, 
vagy főiskolai végzett
ség vagy mérlegképes 
könyvelői szakvizsga, 
esetleg okleveles könyv
vizsgálói szakképesítés, 
több éves szakmai. 
Önálló mérlegkészítés! 
és összeállítási gyakor 
lat, 2—3 éves vezetői 
gyakorlat. Bérezés gya
korlati idő függvényé
ben, megegyezés • sze
rint, alapbér +  fel
adathoz kötött prémi
um. Jelentkezés: 639- 
694-es telefonon. Ma
kara Iván főkönyve 6- 
nél

Az Országos Mén tő- 
szolgálat Főigazgatósá
ga felvesz üzemeltetési- 
igazgatási területre gya
korlattal rendelkező, 
gépjárműtechnikust. — 
valamint korszerű Ja
vítóműhelyébe gyakor
lott autószerelőket és 
autóvillamossági mű
szerészeket, Jó kereseti 
lehetőséggel. Jelentke
zés: a gépjármű osztá
lyon, Bp. XIII. kér.. 
Róbert Károly krt. 77. 
Ili. em. 308.
Költségvetési szerv — 
(Bp. XI.. Dombóvári 
út 17—19.) gazdasági 
osztálya felvesz gya
korlattal rendelkező lő-1 
könyvi könyvelőt, je
lentkezés: 250-289 tele
fonon a gazdasági ve
zetőnél.

A Magyar
Média
Reklám és
Propaganda
Szolgáltató
Vállalat
deviza
pénzügyi
előadót,
pénzügyi
előadót,
pénzügyi
előadói,
gépírót
keres
pénzügyi
osztályra.

Jelentkezés:
K osztolnyik
Ferencné,
pénzügyi
osztá lyvezetőnél.
T e le fo n :
335-906, 137-458, 
illetve
Bp. VIII. kér., 
József u. 34.

Mahir nyomdai osztá
lya felvételre keres 
könyvelőt. Jelentkezés: 
Bp. V., Felszabadulás 
tér I., vagy telefonon 
Schön Cyörgyné cso
portvezetőnél a 183- 
444/155 melléken.
Mahir plakátcsoporija 
felvételre keres pla
kátragasztókat. Jelent
kezés személyesen: Bp. 
V., Alpári Gyula u. 
13. sz.
Hungexpo keres felté
telre. városligeti mun
kahelyre postairánviiót 
(expedia lói), Jó főid- 
rajzismerettel és szá
molási készséggel. Je
lentkezés önéletrajzzal, 
előzetes időpontegyez- 
letés a 224-268-as tele
fonszámon

A Bp. VI. Kér. Ta
nács V. B. pénzügyi 
osztálya érettségizett 
ügyintézőket keres. —- 
7 cl.: 421-382.

Budapesti 
YU. kerületi 
szövetk ezet • 
keres 
elnök  és  
főm érnök  
m ellé,
gyakorlattal
rendelkző

titkárnőt.
Jelen tk ezés: 
2&0r231; 225-831 
te l^ on p k on , 

unka időben.

A Magyar Nemzet szer 
kesztősége állandó dél
utáni műszakra gépfrót 
keres főállásban. Je
lentkezés személyesen: 
Bp. VII., Lenin krt. 
9—II. I! emelet 216-j 
os szoba. Titkárság,

Kívánságára házhez 
megyek. készpénzzel 
legtöbbet fizetek hagya
tékért, teljes lomtala
nítással antik bútoro
kért. festményekért, 
dísztárgyakén, szőnye
gekén. bronzcsilláro
kén. faliórákért, ruha
neműért. 428-767.
Lakásfelszámolást, ha
gyatékot, bútorokat, — 
csillán, festményeket 
órái. dísztáFgyakat. — 
szőnyegeket, könyveket 
ruhaneműket vásáro
lok Idmtalanítással: 
630-042.

A XV). Kér. Építő
ipari Kisszövetkezet 
folyamatos munkabizto
sítással és állagon fe
lül! jövedelemmel lel- 

jes í t menyei számol ás
alapján 'kizárólag bu
dapesti, leinformálha
tó. minőségi munka
végzésre képes kőmű
ves, tetőfedő, asztalos, 
villanyszerelő szakmun
kásokat, valamint se
gédmunkásokat keres 
felvételre. Jelentkezés: 
Bp. XVI., János. u. 
Jl75., munkaügyi osz
tályvezetőnél. Telefon: 
630-069, 630-027, 636- 
266.

Kemikál Budapesti 
Fedél lemezgyára felvé
telre keres gépkocsive
zetőt. targoncavezetőt, 
udvari segédmunkást. 
Jelentkezni lehet: sze
mélyesen vagy a 478- 
22 sz. telefonon. Fi

zetés megegyezés sze
rint. Cím: Bp. XX., 
iTcIsinkl út 63.
Nemzetközi területre 
angol—német nyelvtu
dással titkárnőt kere
sünk. főosztályvezető 
mellé. (Tel.: 566-975.)

Hívjon bizalommal! — 
Magas napi áron . ve
szek hagyatékot, bú
tort, ruhaneműt, tol
lat. képeket, bronze:»I- 
tárokat, dísztárgyak«* 
Azonnal jövök! Tel. 
855-405.

Pénzintézeti nemzetkö- 
i területre pénzügyi 

J lóadót keres. Angol 
{nyelvtudás előny. Ru
galmas munkaidő. —. 
Tel.: 566-975.)
i XIV. kér., Gvadá- 
lyl u. 40—42. napkó- 
iotthonos óvoda fel- 
esz 8 óra munkára 

dajkát. Jelentkezni le
het az óvodavezetőnél 
személyesen vagy tel.: 
643-216.

Az Idea
Iparművészeti
Vállalat
felvesz
szerszám
esztergályos
szakmunkást.

Jelentkezés  
a fém m űves  
term elési 
{osztály 
vezetőjén él:
Bp. XIII. kér., 
Mautner S. u. 120. 
T elefo n : 203-460.

Asztalost felveszek jó 
kereseti lehetőséggel. 
Kisiparos. Bp. V. kér.. 
Vadász u. 26.
Vasszerkezeti tervező- 
mérnököket kérésünk 
rémet nyelvtudással, 
export munkavégzésre. 
Tel.: 800-134.
A Fővárosi Tanács V. 
B. Cigányszociális és 
Művelődési Módszerta
ni Központ népműve
lőt. gazdasági előadót 
és KALÁSZ végzettsé
gű könyelőt keres. Ér
deklődni személyesen, 
Bp. XV., Énekes u. 
10/B. Tel.: 693-468.
f-xport munkára kere
sünk szerszámtervező 
szakmebereket nagyobb 
lemezidomokhoz, né
met nyelvtudással. Ér
deklődni 800-134.

BÚTOR
Hároméves, dióbama 
törgy, modem-roman
tikus, ötrésZes szek
rénysor (2.30 magas) 
azonnal eladó magá
nosnak. Tel.; 423-869 
vagy 672-042.
Lingel vagy Linucl 
rendszerű könyvszek-. 
rényt és szép íróasz
tal, karosszékét ven
nék. 221-367 vagy 
»Könyvbarát N. 2307« 
jeligére a kiadóba.
Sállal Antikvitás PIT. 
Bp. V.. Lengyel Gyula 
u. 6. Elad-vásárol. Ré
gi kisméretű bútorokat, 
porcelánt, bronz szob
rokat. szőnyegeket, mi
niatűrt. babákat, fest
ményeket. csillárt. Kí
vánságra házhoz me
gyünk. Nyitva , tartás: 
10—-18 óráig. Tel.: 
128-351.

A Hungexpo Nyomda 
kötészete felvesz 2 fői 
gyakorlott női munka
erői (szak- vagy beta
nított munkást).' Jelent
kezéseket a 402-346 
vagy a 470-990/611 te 
lefonszámon várjuk.

Patina bútorkereskedő«. 
Antik és stílbútorok 
adásvétele. - Tel.: 892- 
230. Nyitva: 10—18 
óráig, szombaton 1 
13 óráig.

Hagyatékot, bútorokat, 
festményeket, csilláro
kat. órát, dísztárgya
kat .könyvekéi, sző
nyegeket. ruhaneműket 
vásárolok. lomtalaní
tással: 630-033. .

SZŐNYEG
Bútorkárpit, szőnyeg 
tisztítása nyugati gé
pekkel. garanciával, 
közületnck is. 225-399,

HANGSZER
Zongorahangolást, ja
vítást vállalok. Somo
gyi hangszerész mester. 
Tel.: 424-400.

TV, RÁDIÓ
T v-antennaszerelés rck- 

máron. garanciával, 
le l.: 279-158.
Videmagnetolonok, — 
nyugati színes televí
ziók kétnormásílása, 
videokamerák szakszer
vize. Mérnöki iroda: 
tel.: 373-754. Bp.. Fe
renc krt. 26.

Bizalommal forduljon 
hozzánk, ha bármilyen 
használt dolgait a leg
magasabb áron kéiz-L 
pénzért kívánja eladni. 
Hagyatékát megves
szük, lomtalanítással 
együtt azonnal elintéz
zük. 830-452.

Antennaszerelés színes 
televízióhoz, Hi-Fi be
rendezésekhez, kétna
pos határidőre, garan
ciával. 251-072.
Antennaszerelés közvet
len a gyártótól legol
csóbban. 2 év garan
ciával. 429-959.

Minolta XD7 vagy 
X DS fényképezőgépet 
keresek megvételre. — 
Mamiya 645-höz 145/4 
SFC (Soft Focus) Ob
jekt fvet keresek meg
vételre. 137-361.

RUHÁZAT
Kiadó 42-es női irha- 
bunda, bórkabát és 
csomagból különböző 
női- és férfiruhák. — 
364-508.

A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA 
F őszerk esztő: Soltész István  

H elyettes főszerkesztő: K eserű Ernő és Tóth Gábor 
F elelős kiadó: S ik lósi Norbert, 

a Pallas Lap- és  K önyvkiadó Vállalat vezérigazgatója  
Szerkesztőség  és kiadóhivatal: 1073 Budapest VII., Lenin körút 9—11. 
T elefon: 414—320, 222—400. 221—285, 429—350, 2 2  óra után: 221—009.

Terjeszti a M agyar Posta. E lőfizethető bárm ely hírlapkézbesttő postahivatalnál, 
a hírlapkézbesítőknél. Posta hírlapüzleteiben és a H írlapelőfizetési és  Lapellátás* 

Irodánál (HELIR). Budapest V., József nádor tér 1.
— 1990 — közvetlenül, vagy postautalványon, valam int átu talással a 

HELIR 215—96162 pénzforgalm i jelzőszám ra  
Előfizetési díj egy hónapra 43.— Ft, negyedévre 129,— Ft, fé l évre 258,— Ft. 

egész évre 516,— Ft 
Postai irányítószám un k: 139" Pf. 276.

K ülföldön terjeszti a Kultúra K ereskedelm i Vállalat 
21—1389 Budapest, Postafiók 149.

Lsküvőre, alkalmakra, 
csodálatos külföldi ru
hák'. férfiaknak fran
cia bársonyból is. .— 
Szmokingok, frakkok, 
pe'erinek. Frost ruha- 
kölcsönzőnél. Maja
kovszkij u. 92. 429- 
G70. ’

JÁRMŰ
2107-cs vámkezelt La
da eladó, fiatal Wart
burgot beszámítok. — 
570-107
Luda 1500 S, -KU rsz-ú. 
2/ ezer km, újsze
rű állapotban, garázs
ban tartott, sok extrá
val, első kézből eladó 
{Telefon, munkaidőben: 
227-286, munkaidőn kí
vül: 165-557
BMW 524-es, turbo 
dízel, 3 éves, megkí
mélt állapotban, sok 
extrával, első kézből 
eladó. Érdeklődni: 338- 
906;
1200-as Lada 5 éves, 
megkímélt állapotban 
eladó. Érdeklődni hét
köznap 16—20 óráig 
364-158 telefonon.

írógép
írógépem, Olympia ti
zedes tabulátorrai, új
szerűén eladó. Du.: 
638*474.

Műanyag fröccsöntőgép 
automata. Duasy ISO/ 
50-es; sürgősen eladó. 
Érdeklődni: _ Salgótar
ján, Dimitrov u. 42. 
irányár: 180 000 Ft.
I.ladó egy 130 gram
mos műanyag csigás 
fröccsgép, valamint pgy 
.60 grammos. dugós. 
Érdeklődni: Bp. XV.. 
Szőcs Áron *u. 20

Régi könyveket, könyv
tárakat vásárol gyűjtő. 
Idegen nyelvűt Is. 295- 101.
Keresem könyvtáramba 
Magyarország várme
gyéi és városai. Brehm; 
Állatok világa. Révül 
Nagy Lexikon, Zola 
összes művel. Tel.: 
180-193 (Szigeti Ár
pád).
»Budai Krónika« antik
várium vásárol régi 
magyar és idegen neyl- 
vú könyveket, könyv
tárakat. század eleji 
levelezőlapokat. 1 0 1 2 . 
Bp. Várfok utca u. 8. 
352-168.

Hívjon bizalommal! — 
Magas áron vásárolok 
hagyatékot, bútort, ru
haneműt. tollat, képe- 
•két, dísztárgyakat, — 
könyvet, limlomot. — 
Hívásra azonnal .jö
vök, 631-169.

Mindennemű
h agyaték ot
lom talanítással,
ku lcsátadásra
veszek .
428r767.

Csak egy telefon. Tel
jes lomtalanítással leg
többet fize'ck hagya
tékért. lakásfelszámo- 
•1 á;sért. festményekén, 
dísztárgyakért, bronz
csillárért, falióráké 
könyvekért. 772-562
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Márkás festményt. 1920 
■̂ -40-cs évek magyar 
festőit, vadász je lenetet, 
lovat ábrázolót vásá
rolna magas áron gyűj
tő. 322-460.

óragyűjteményembe 
vennék faliórát, aszta
li'órát, zsebórát, em
pire órát magas áron 
643-480.
Csillárszaküzlct, antik 
csillárokat, régi lakás- 
felszerelési tárgyakat, 
ajándékokat vásárol és 
elad. »Opalin« Bp. 
Rudas L. u. 1—3. — 
Tej.: 120 107.
1945 előtt] fiú -játé
kokat keresek megvé
telre. Iá tékautó, vasút, 
íepülögép — Gyűjtő: 
509-681.
Zsidó vallási tárgyú 
képeket, kegytárgyakat.

valamint Kádár-, 
Scheiber-, Berkes-, 
Neogrády-. Geiger-, 
Rollmann-, Acs Agos- 
Ion-képeket vennék. 
Tel.: 864-129.

Használidkk-kcres- 
kedőnő vásárol hagya
tékot, régi bútorokat, 
festményeket, órákat, 
babákat. porcelánt, 
kézimunkát. 212-482. 
220-942.
Lakásán készpénzért 
veszek hagyatékot, ré
gi- csillárt, festménye
ket. ionéit bú torokat, 
faliórákat, szőnyegeket, 
dísztárgyakat, kézimun
kát. 480-118.
Reális áron veszek ha
gyatékot, festményeket, 
porcelán, üveg, bronz 
dísztárgyukat, régi -órá
kat, szőnyegeket; bú
tort. 10—18 óráig*. 410- 
444.
Hagyatékot, bútorokat, 
festményeket. 1 csilláro
kat, órát, dísztárgya
kat, kötiyveket, sző
nyegeket, ruhoncniüket 
vásárolok, lomtalaní
tással. 630-033.
Legtöbbet fizetek ha
gyatékért. antik' búto
rért. festményért, por-1 
celánbabácrt. külön fe
jért is, asztali-fali órá
ért, tonet (bútorért. T.: 
210-356.

lese rétem Balatonjke-
nese-üdülőn elsöosztá- 
lyú telkemet nyaraló
ul .plusz 2 és félszo

bás tanácsi lakásomat 
Városligetnél. Kérek 3 
szobás, budai örökla- 

ást. Este: 848-090.

Régi rádiót,- tcsimé- 
nyeket. hibásat is, kép
kereteket. gramofonli 
könyveket, regényeket, 
levelezőlapokat. régi 
fali- és asztali órákat, 
zsebórákat, - fafaragvá- 
nyokat; fajansz- és por- 
celáofigurákat, tükrö
ket, bizsukat, bronzfi
gurákat, csillárokat, — 
vitrintárgyakat, szalon
garnitúrát, faragott 
stílbútorokat,- szőnyege
ket. lakásfelosztásL, 
hagyatékot magas áron 
veszek. Tel.: keltőszáz-

huszonnégy-négyszáz
nyolc vanhat, reggel 8 
órától.

Dunabogdányban pano
rámás, 280 n.-öjes épí
tési telek eladó. Víz. 
'Hiány most van ki* 
laku lóban. Tel.: 635- 

864, 15—16 óráig — 
álvölgyi Klára.

Lakásfelszámolást, ha
gyatékot, bútorokat, 
csillárt; festményeket, 
órát, dísztárgyakat, — 
szőnyegeket, könyvet, 
ruhaneműket vásárolók

Budapesttől 40 km-re. 
Dányban. tóparti 80%- 
os készültségi foknak 
megfelelő nyaraló, 220 
>.-öt telekkel eladó, 
agy budapesti örök

lakásra cserélem. Tel.: 
643-183.

lomtalanítással:
042.

630

LAKÁS
Nívós 76 om-es. taná
csi. telefonos 2‘,6 szo
bás lakást elcserélek 2 
db tanácsi 1*,fc szobás
ra. Tel.: 643-183
Magas térítéssel elcse
rélem zuglói, 1,5 rzo- 
bás, telefonos, tanácsi. 
Összkomfortos lakáso
mat 2 szobás. Összkom
fortos- társasházi vagy 
öröklakásra, telefonos
ra, belterületen. Tel.: 
639-641.
Kél és félszobás, óbu 
dal, lakótelepi, csen 
des, szövetkezeti - örök
lakásomat nagyobb ia( 
nácsira cserélem 100 
nm körül, lehetőleg 
Budán. Tel.: 19—22 
óra között: 670-634.
Elcserélném kétszobás, 
Skála Metró közelében 
levő. 63 nm-es. taná
csi lakásomat belváro
si, másfél-két szobás 
tanácsi vagy öröklakás
ra. »Minden megoldás 
érdekel N. 2(66« jel 
igére a kiadóba.

Az Állami Könyvter
jesztő Vállalat Budavár 
Antikváriuma (I.. Or
szágház u. 8. 1014)
vasáról magyar és ide
gen nyelvű (német, 
gót betűs is. angol) 
művészeti, történelmi, 
művelődéstörténeti ki
adványokat, térképe
ket. metszeteket. — 
könyvrégiségeket. Nagy 
mennyiségű -könyvet 
;; helyszíneit értékelnek 
és díjtalanul szállíta
nak el. vidéken is. Az 
560-428 leiefonszárnon 
várja hívását , Wallo- 
'schék Miklós boltveze
tő.

ADÁSVÉTEL
Eladó egy szép for- 
mas. 210 cm magas. 
18 éves szobafenyő. — 
Érdeklődni: 2510 Do
rog. Zalka M. telep 5. 
Kóbor Mihály.

\  III. kerületi .tanácsi, 
telefonos garzont cseré
lek budai 2 szobás 
öröklakásra. Értékkü
lönbözetet. ,1 életjáradé- 
kot fizetek. Telefonos 
előnyben. 861-975.
Duna-purti, telefonos, 
tanácsi, vagy’ Örökla
kást keresek. Egyszo
bás. komfortos tanácsi 
beszámítható. ' Minden 
megoldás érdekel. 422- 
619. reggel 10 óráig.

Varrógép, Singer, új
szerű. bőrkabát nagy
méretű. eladó. Du.: 
638-474.

Kicseréljük: — kiemeli 
zöldövezeti. Szent Ist
ván parki, Dunára, s 
Budai hegyekre néző, 
100 nm-es, 2 szoba 
hallos + félszobás, 
távfűtéses, telefonos, 
szép tanácsi lakásun 
kát. Kérünk 2 szobás 
60—70 nm-es tanácsi 
lakást, a budai kerüle
tek zöldövezetében, 
esetleg Zuglóban, lehe
tőleg csendes mellék
utcában kis kentei 
Telefon 295-611.

A L B É R L E T
Még ma beköltözhet 
egyhavi bérbefizetés 
plusz óvadék ellenében 
kedvező bérű lakása 
Inkba. Több. havi elő
refizetésnél jelentős ár
engedmény. Delfintou- 
rlit főiroda, 1125 Bu
dapest. Szarvas Gábor 
út 24. Nyitva hétköz
nap II—19'óráig.

Római lakótelepen gar
zon villa kiadó válla
latnak vagy külföldiek
nek. 332-960.

INGATLAN
F.rdligcten, Temcs u. 
21. alatt kis családi 
ház sürgősen eladó. — 
Nagyon szép helyen, 
vasútállomástól 2 perc
re. Érdeklődni a hely
színen szombat, vasár
nap. vagy a szomszéd- 
bon, 23-ban.
Budaörsön 250 n.-öl 
szőlő, panorámás, be
építhető. eladó. KÖhát 

I 6./B. hétvégeken.
Balatonszepczd-für- 

dón kétszobás ház el
adó. Vízhez közel, ked
vező áron. Tel.: joóné 
26-35-124, Plliscsaba.
Gárdony, Turul u. 4. 
alatt levő közművesí
tett. téliesített, téglá
ból épült 7x7 nyaraló 
125 n.-öles .telekkel el- 
adó. 656-565.
Il/A. kerületben, több
szintes, új ikerház el
adó, kisebb öröklukás 
beszámítható: Érdek
lődni délután: 342-760.
Készben komfortosí- 
tott, eredeti állapotá
ban felújított paraszt- 

. 380 n.-ölön el
adó. Tel. este: 667-039.
eszprémben, központi 

fekvésű ingatlan, be
költözhető lakással, és. 
üzletnek, irodának ki
alakítható épületrész- 
szel eladó, »ősz —j 
34549« jeligére a Ma

gyar Hirdetőbe. Veszp
rém. Kossuth u. 6.

Beköltözhetően eladó 
XV. kér., Pestújhelyen 
2 szobás, komfortos. 
82 nm-es családi ház, 
120 négyszögöles kert
tel. Irányár: 2 000 000 
Ft. Érdeklődés esti 
órákban: 802-670.

Zalacsányban, gazdál
kodásra alkalmas, fa

ház, telekkel el
adó. Érdeklődni: Dózsa 
György u. 6., Dávid 
György. ______ _

Tasson vízparthoz kö
telek eladó. Irány- 
150 ezer Ft. Pető 

László. Bp. 1212, Bagl 
lona u. 5.

Mártonhegyi-Költő u.
árkán levő. összkóz- 

műves, 314 n.-ölön 
:pülő ikerház fele ifié- 
ívesnek c'adó. Telefon 
:slse: 113-795.

Keresünk 100—120 nm 
Jíapterületű 3,4—4 szo
bás tanácsi vagy örök
lakást csendes, zöld
övezeti környezetben. 
Adunk gazdagréti 53 
im-es* 2 szoba + hal

los és szabadság-hegyi 
40 nm-es, 1 szobás 
öröklakásokat együtt 
vagy Külön-külön, ér
tékegyeztetéssel. 28-as 
C'MK 175-911. 175-801, 
Í4-es m.
Ház eladó zöldövezet
ien, három külön be- 
járatú önálló lakással, 
telefonnal, két autó ré
szére garázzsal, mű
hellyel. raktárakkal. 
XIV. kér.. Nagy becs- 
kerek tér 9., Kőitől.
Szentendrén, a Pis- 
mánvban 300 négy
szögöl panorámás, déli 
lejtésű üdülőtelek el
adó. Vtlíany van, víz 
a szomszéd telken. 315- 
254 esténként.
Ikernyaraló fele eladó 
Slófok-fürdőtelep köz
pontjában. ö t éve 
épült, kétszintes + 
pincegarázs, 295-951, 
este.
Szabadság-hegyen kör- 
panorámás, luxus Örök
lakás eladó. »Különle
ges adottságok B. — 
3400« jeligére a Ma
gyar Média, Balzac ú. 
12,- címre
Eladó családi ház, két
szobás, összkomfortos, 
közművesített, 11-00 
n.-ölcs tel kon. jó ker
tészeti lehetőség. Bala- 
tonöszöd. Szabadság út 
154. sz.
Életjáradékra vennék 
belterületen lakottan 
családi házal. Nem 
akarok beköltözni. — 
Minden megoldás érde
kei. Tel.: 224-486, 
egész * nap.

Óbudán, hegyvidékén, 
társasház vagy csatád! 
ház építésére alkal
mas, • 300 n.-öles telek 
Öreg. telefonos házzá.', 
teljesen közművesített, 
eladó. Érdeklődni: 804- 
195.
Az Országos Takarék- 
pénztár Budapesti In
gatlanközvetítő Irodája 
ügyfelei megbízásából 
eladásra kínálja az 
aiábbi ingatlanokat: — 
II kér., Budenz u. na
gyon igényes, négy és 
félszobás, 150 nm-es. 
iker garázsos, összkom
fortos családi ház 218 
n.-öl telekkel, külön 
bejárattal. —* Vételár: 
6 600 000 Ft. II.. Mo
llon u., Hűvösvölgy 
csendes részén; ‘kétszo- 
ba hallos, összkomfor
tos, 108 nm-es iker
házrész nagy kerttel 
eladó. Vételár: 3240 
ezer Ft. II., Nedű u. 
Pesthidegkúton három
szintes. 1 + 3 félszo
bás. összkomfortos, ga
rázsos, 130. nm-es, iker 
családi házrész, 450 
nm telekkel. Vételár:
3 800 000 Ft, mely ősz
szegből kb. 65 000 Ft 
OTP kölcsön átvál'.a-

I II., Felvinci u. 
Rózsadombon három
szintes villában eladó 
két külön bejáratú, 2 
x 100 nm-es, összesen 
hétszobás, garázsos, 
összkomfortos lakás. A 
lakáshoz.64 nm-es, vi
lágos alagsori helyiség 
tartozik, mely rendelő
nek. műteremnek is al
kalmas. A villához 
1042 nm-es telek tar
tozik. A lakásokat kü
lön is eladják. Vétel
ár: 13 500 000 Ft. III., 
Erdőalja u. nagyón igé
nyes, négy és félszo
bás, 162 nm-es, négy
szintes családi ház, 
nagy műhellyé!, ipari 
árammal, garázzsal, 
696 nm telekkel. Vétel
ár: 8 200 000 Ft. ir.c!y 
Összegből kb. 89 000 
Ft OTP kölcsön átvál
lalás. V., Molnár it. 
nagyon jó állapotú, 
felújított, III. emeleti, 
120' nm-cs, három és 
félszobás, gázfűtéses 
öröklakás. Vételár: 
2 560 000 Ft, mely ösz- 
i-zcgből kb. 87 000 Ft 
OTP kölcsön átválla
lás: XT., Zsombor it. 
Négy és félszobás, ösz- 
szesen 33Ó nm alapte
rületű. több család ré
szére is alkalmas, gáz
fűtéses családi ház — 
623 nm gondozott te
lekkel.' Vételár: 7 mil
lió Ft, mely összegből 
kb. 200 000 Ft OTP-, 
kölcsön átvállalás. — 
XI.; Sümeg vár u. 'na
gyon igényesen kialakí
tott, négyszobás, 151 
nm-es, garázsos, clrko- 
gejzír fűtésű,' ikerház
rész. Vételár: 6 800 000 
Ft, mely összegből kb. 
200 000 Ft OTP-köl- 
csőn átvállalás. XIV., 
Körvasútsor, Zuglóban 
kétlakásos, emeletes, 
külön bejáratú, 2x100 
nm-es, hétszobás, ga
rázsos családi hSz 433 
nm telekkel. Vételár:
4 300 000 Ft. — XV.,
Cservenka M. u. há- 
romszobás, 56 nm-cs, 
clrkogejzír fűtésű, tel
jesen új lakás, három- 
lakásos családi házban 
eladó. • Vételár: I 308 
ezer Ft, mely összeg
ből kb. 270 000 Ft 
OTP-kölcsön átválla
lás. xyiv» Centenáriu
mi lakótelep, II. eme
leti, gázfűtéses, 1 f 2 
félszobás, 56 nm-cs 
szövetkezeti lakás. Vé
telár: 1 230 000 Ft.
mely összegből kb. 130 
ezer Ft OTP-kölcsön 
átvállalás. XIX., Márs

Eladnám, vagy elcse
rélném rózsadombi 62 
nm-es. tehermentes 
öröklakásomat 100— 
120 nm-re. vagy fel
újításra szoruló csalá
di házra á környéken. 
Telefon: 359-204. 19— 
21 óráig.
Budakeszin, buszvégál
lomás közelében 215 
n.-öles zártkert eladó. 
Válaszokat »Előnyös 
N. 1779« jeligére a ki 
adóba.
Elcserélném egyszobás. 
Iiallos, Madách tér 
közelében lévő örökla
kásomat nagyobb taná
csi vagy öröklakásra. 
»Belváros N. 2163« jel
igére a kiadóba.
Tihanyban . ötszobás 
kétszintes, panorámái 
nyaralóvilla négymillió 
Fl-ért eladó. 564-622

u Kispesten három- 
szobás, 110 nm-es, ga
rázsos, összkomfortos 
családi ház, 452 hm 
gondozott telekkel. Vé
telár: 2.700 000 Ft.
mely összegből kb. 170 
ezer Ft OTP-kölcsön 
átvállalás. XX.: Ká
roly u. Pesterzsébeten 
kétszobás, 70. nm-es, 
komfortos. felújított 
családi házrész. Vétel
ár: 800 000 Ft, mely 
összegből kb. 80 000 Ft 
OTP-kölcsön átválla-. 
lás. XVIIÍ.,. Dolgozó 
u. Pestlőrinc központ
jában. 55 nm-es. két
szobás, IV. emeleti, 
felújított lakás. Vétel
ár: 1200 000 Ft. XX.. 
Török F. u. 2x1 szo
ba komfortos, családi 
ház, 387 nm-es. ússz- 
közműves telekkel. Vé
telár: I 300 000 Ft. — 
XXL, Puli sétány Cse
pelen háromszobás, 
cirkógcjzír fűtésű, 62 
nm-cs, földszinti lakás 
I 500 000 Ft. hiely 
összegből 198 000 Ft 
OTP-kÖlcsÖn átválla
lás. Telek: II., Váry 
köz Pesthidegkúton, 05 
K övezetben, 924 nm- 
cs építési leiek. Vétel
ár: I 500 00Q Ft. 11., 
Köztársaság u. Pesthi
degkúton, 782 nm-es, 
bekerített, gondozott 
építési telek 05 K öve
zetben. Vételár: 1085 
ezer Ft. III., Erdőalja 
u. kél lakás építésére 
alkalmas. 1203 nm-cs. 
gondozott építési telek. 
Vételár: 3 007 500 Ft. 
III.. Harsány lejtő — 
enyhén lejtős. 2739 
nm-es, két lakás 5pfté
tére alkalmas télek. — 
Vételár: 3 007 500 Ft. 
XVII., jászivány u. 
Rákoscsabán, 763 nm- 
es építési telek, víz, 
villany a telek előtt 
húzódik. Vételár: 4ö0 
ezer Ft. — XVIII., 
Csörszárok u. Pestlő
rinc csendes részén 912 
nm-es nyeles telek,
05- ös övezetben, mely
re egy vagy két lakás 
építhető. Vételár: 912 
ezer Ft. Balatonszár
szó. Déryné u. 727 nm- 
es üdülőtelek a vízhez 
kb. 10 percre, víz, vil
lany beköthető. Vétel
ár: 512 000 Ft. Érdek
lődni lehet személye
sen: Bp. V., Október
6- u. 16. Tel.: 316-245, 
125-467/46 m.

OKTATÁS
Egyetemista angolt la
nti háznál.' ’ órádifj: 
150 Ft. Tel.' 845-655.

Egyetemi
és főiskolai
felvételi
előkészítőket
indítunk
levelező
úton:

m agyar,
történelem ,
m atem atika,
fizika,
b iológia,
kém ia,
fö ld ra jz ,
pszichológia,
angol,
ném et,
orosz
tárgyakból. 
(Idegen  
nyelvekből 
állam vizsga- 
előkészítő  is.) 
Sok teszt, 
és fe ladati 
Kérjen 
tájékoztatót!
Cím ünk:

Pallas
Felvételi
Előkészítő
Munka-
közösség,

1364 Bp. 4.
Pr. 126.

Felvételizők! Matcnta 
iika tételek. példameg
a dások a feladatgyűj
teményből, kaphatók 
355-968.

Matematíkakorrepc- 
lálás, Moszkva tér, Jó
zsef krt. óradíj: 75 Ft. 
T.: 37-50-87.
Matematika, fizika, 
kémia tanítás. Tel.: 
14— 18 óráig, 659-749,
Középiskolai tanár ma
tematika—fizika okta
tást vállal, Tel.: 331- 
404.

VEGYES
Hódfarkú cserép, kb. 
200 nmjnyi. régi, mű
emlék jellegű eladó, 
vagy építési, vagy inás 
faanyagra elcserélhető. 
406-547.
Lenin krt., Rákóczi 
út, Szent István krt., 
Bartók Béla út. Múze
um krt., Kossuth La
jos utcában 20—40 nm- 
es, telefonos Üzletet 
vennék vagy bérelnék. 
645-480.
Duguláséiban tás, bon
tás nélkül. Azonnalra, 
minőség, garancia. — 
Hétvégén Is. Tel.: 688- 
188.
Gyorsszolgálat! Csator
nák. lefolyók dugulá
sának megszüntetése 
falbontás nélkül, azon
nalra. 318-672.
Azonnali' kezdéssel 
PVC. szőnyegpadló ra
gasztása, hegesztett ki
vitelben Is. 113-695, 
353-206.
Duguláselhárítás fal
bontás nélkül. Minden
nap. 897-756.
C'sempézést, hidegpad
ló burkolást, belső kő
művesmunkát Igényes
nek azonnalra. 699-619.
Tapétázást, festést, má
zolást vállalok közü
linek is. Igényes megr 
rendeiést várok 15% 
kedvezménnyel. 216- 
919.

641-537. Közületeknél 
rendszeres napi takarí
tást vállalok. 641-537.
641-537. Parkettáiéra- 
kás. -csiszolás, -lak
kozás, szőnyegpadló- 
fektetés. Minőségi kivi
tel. azonnali kezdés. 
641*537.
Villanytűzhely lapok 
szervize. X., . Román 
u. 18. Tel.: 573-618.

Ágy toll 
felvásárlás,

ÁFÉSZ,
IX. k é r.,
Balázs B éla út 6. 
T ele fo n :
143-641, 805-192.

Szolid árak! Parkettá
zás, PVC-zés, csiszolás, 
lakkozás. Javítások, 
bútormozgatással. 347- 
464. . ,
Anyaggal is parkettá
zás, átrakás, csiszolás, 
lakkozás, PVC-, sző
nyegpadlózás. 638-813, 
543-434..,
Duguláséi hárítás bon
tás nélkül, azon na.. 
Épületgépész szerviz 
374-062.
Express ágy toll tisztítás 
dunyhából paplanké
szítés. Tel.: 296-357, 
XIII. kér., Reitter 64.
Huzatos lakás légszl- 
getelésc, hosszú gya
korlattal, garanciával. 
Kisiparos, 658-363.
Tapétázást, festést, má
zolási;' fóliatakarással, 
garanciával vállalok, 
közületeknek is. 148- 
056.
Bútorkárpit- és sző-
nyégtJsztítás lakásán. 
Nyugati gépekkel, ga
ranciával. Tel.: 345-
505.

KÖLTÖZTET

Poloska- és csótányir
tást azonnalra Is vál
lalok, kedvezményes 
áron. 642-319.
Költségvetések készíté
se, családi, hétvégi há
zak, korszerűsítések 
tervezése rövid átfu
tással. 368-297.
Szőnyeg-ablak tisztí
tást, nagytakarítást rö
vid határidőre vállalok. 
Ügyelet: 461-481.
Reluxa és mlnitokos 
redőnykészítés, színvá- 
1 aszták kai, árenged
ménnyel. Tel.: 271 -
359.

Duguláselhárítás egy 
napon belül. 207-427
Anyaggal vállalok par
kettázást (szőnyegpad
lóra is), csiszolást, lak 
kozásl. Basa, 278-632.
216-922. Parkettázást, 
javítást, csiszolást, lak
kozást válla ok 2>6- 
922.
Kárpitos, antik, stíl-, 
modern bútorok Javí
tása, áthúzása garanciá
val, díjmentes szállí
tással. 285-137.
Parkettacsiszolás, viiá- 
got lakkozás bútormoz
gatással, garanciával, 
azonnalra is vállalok. 
865-915, láványi.
Parkettacsiszolást, vilá
gos, mngasfényű lak
kozást garanciával, — 
azonnal vállalok. Tel.: 
783-457. .
Kubikosmunkát közü
letnck. lakosságnak 
vállalok. Számlaképes. 
Tej.: 379-428.
Villanyszerelést válla
lok rövid határidőre, 
garanciával. Tel.: 150- 
244.
Parkettacsiszolást, -lak
kozást. javítási, rövid 
határidőre vállalok. — 
ügyelet: 461-481.
Vijlanyfűtés! Cserép
kályhába 3 év garan
cia. VII., Barát. u. 3. 
Arday, 226-168.
Tv-ahiennaszerclés rek
lámáron azonnalra, ga
ranciával. 429-668.

KÖLTÖZTETÉS
2 2 6 -3 5 5

Parkettalerakás, -átra
kás.. -csiszolás. PVC-, 
szőnyegragasztás, fal- 
radírozás, közületek
nek Is. Teíefoifügye- 
let: 373-194. Lakás: 
151-694.
Lomtalanítás, sittszál
lítás, kályhabontás, ki
hordással, rakodással. 
Bármikor. 372-485, reg
gel, este.
Parkettázás, csiszolás, 
lakkozás, PVC-, sző
nyegpadló-ragasztás, — 
közületeknek is. 849- 
960.
Kőműves burkolást,
villany-, vízszerelő,
festőmunkát garantált 
minőségben vállalunk. 
761-268. 866-310.
Festést, mázolást, tápé- 
lázast azonnali kezdés
sel vállalók. Közűiéi
nek is. 452-865,.
Falfapéta szakszerű 
radítozását, tisztítását 
vállalja megbízható
kisiparos. 261-260.
Festést, mázolást, tapé
tázást, parketlamunká- 
1 átokká), 'rövid határ
időre vállalunk. 649- 
732.

Építőanyagok, sóder, 
homok, sitt elszállítás
sal, ' földmunkák. 42- 
62-12.
Parkettalerakást, -átra
kást, -csiszolást, -lak
kozást, ' falradírozást, 
nagytakarítást vállalok 
közületeknek is. 299- 
336.
Duguláselhárítás fal
bontás nélkül. 379-428.
Legolcsóbban tisztítok 
szőnyegeket, kárpitot, 
áj lót. ablakot. 731-235.

Sittszállitás, 
lom talanítás, 
265-388, 371-477.

Parkettacsiszolást, -lak
kozást, PVC-ragasztás:. 
ablaktisztítást . válla 
lók. Telefon: 494-899, 
Barabás.
Női, férfi-, bébikö
töttáruk kaphatók. Bér- 
kötést vállalok. Vidék
re is szállítok.. Kisipa
ros. 226-713, VI., Dé
libáb 14. 
vács.

Ili. Ko-

FÉRJET KERES
33 éves, gyermektelen, 
elvált, értelmiségi nő 
keresi párját, intelli
gens férfi személyében 
35—40 éves korig. vA 
tenger csendje N. 344« 
jeligére a hirdetőbe, 
1076 Thököly u. 3.
6 1  éves, diplomás öz- 
vegyasszony keresi — 
korrekt, független férfi 
ismeretségét. »Szim pá
tié N. 341« Jeligére a 
hirdetőbe, 1076 Thö
köly út 3.

62 éves, nyugdíjas, de 
még dolgozó, vékony 
termetű, csinosnak 
mondott, minden káros 
szenvedélytől mentes, 
rendezett körülmények 
között, családi házban, 
egyedül élő,' jól főző 
özvegyasszony vagyok. 
Keresem hasonló adott
ságokkal, gépkocsival 
és jogosítvánnyal ren
delkező férfi ismeretsé
gét. »Még nem hullt le 
a csillag N. 339« jel-? 
igére a hidretőbe. — 
1076 Thököly út 3.
164 cm, karcsú, nyug
díjas hölgy házasság 
céljából, nem dohány
zó. egészségséges élet
vitelű, ápolt, özvegy, 
69 éves férfi levelét 
várja. »Megértés N. — 
298« jeligére a hirdető
be. 1076 Thököly út 3.
Keresem annak ez 54 
—60 éves férfinak az 
ismeretségét, aki egy 
54 éves, 157 cm ma
gas, gyermektelen le
százalékolt nőnek a 
férje lenne: Én techni
kumot végeztem és csa
ládi házzal rendelke
zem. Várom olyan lór
iinak a levelét, aki 
otthonomba jönne, Bu
dapest melletti város
ba. »Kedves N. 335« 
jeligére a hirdetőbe, 
Thököly út 3. sz.
Lelki kapcsolatra igé
nyes, kulturált, kelle
mes külsejű, jó modo
rú, telefonos lakással 
rendelkező nő, keres 
hetvenes ural, hasonló 
igényekkel, társalkodó 
partnernek. »Szép nap
lemente B. 3416« jel
igére a'Magyar Média. 
Balzac u. 12. címre.
jó körülmények között 
é!ő, nyugdíjas, dekora
tív ■ megjelenésű asz- 
szony nem dohnáyzó, 
utazást, színházat ked
velő, kulturált, Jó meg
jelenésű társat keres, 
63—70 éves korig. — 
»Telefonszámot kérek 
B. 3305« jeligére a Ma
gyar Média Balzac u. 
12. címre.
ötvenhárom éves. Ha
lálos külsejű, értelmi* 
ségi nő, reális életvite
lű, de nem anyagias, 
melegszívű értelmiségi 
társat keres. Házasság 
nem kényszer egyi
künknek sem. »Kölcsö
nös megbecsülés B. — 
3334« jeligére a Ma
gyar M^dia, Balzac u. 
12. címre.
Llcgáns, jól szituált, 
szép asszony, jogosít
vánnyal, kocsival, ke
resi zeneszerető 60 év 
körüli, nívós életvitelű 
társát, lehetőleg orvos 
személyében. »Téii uta
zás B. 3398« jeligére 
0 Magyar Média, Bal
zac u. 12. címre.
Hatvanas, középmagas, 
fiatalos, nőies alkatú', 
barna hajú, elvált asz- 
szony; rendezett körül
ményekkel. keresi tár
sát, intelligens, gya
korlatias, jó megjelené
sű. hatvanas úr sze
mélyében. — »Boldog 
évek B. 3396« jeligére 

Magyar Média, Bal
zac 'u. 12. címre.
34 éves, 170 cm «ma
gas, barna,-/ érettségi
zett, házában egyedül 
élő lány, intelligens,
komolyabb,’ gondoskod
ni tudó férjet keres, 
aki még gyermeket
akar. »Utolsó pillanat 
N. 340« jeligére a hir
detőbe, 1076 Thököly 
■  3-
29 éves, 173 cm ma
gas, feltűnően csinos, 
reprezentatív külsejű 
kozmetikusnő keres ki
mondottan megnyerő 
külsejű, sportot, uta
zást kedvelő, jó anya
gsakkal rendelkező fér
fit. »Kölcsönös Igé
nyesség B. 3318« jel
igére a Magyar Média, 
Balzac u. 12. címre.
Valakinek Ön az ideá
lis partner! Kérje tá
jékoztatónkat! Jeladás 
társkereső. Bp. 64. Pf. 
23. 1378. T.: 843-506.
A Tavaszváró ügynök
ség értesíti a tisztelt 
érdeklődőket, hogy a 
jelentkezési díjat de
cember 1-től hétszázöt
ven Ft-ra emeli (öt év 
után.) jelenlegi ügyfe
leink természetesen a 
régi áron hosszabbít
hatnak. Nyitva tartá
sunk: szerdától vasár
napig: 15— 19 óráig. 
Zenés, táncos klub: 
péntek, szombat, va
sárnap esténként. Bp. 
Marx tér 5. (Skála 
Metróval szemben, *— 
Non stop étterem eme
leti különterme.) Le
vélcím: Bp. 1364 Pf. 
153. Tel.: 698-198.

Vidám, rendezett kö
rülmények között élő, 
társaságot és otthont 
szerető nő, kulturált, 
igényes férfi jelentke
zését várja 55 éves ko
rig. »Nem mindenáron 
B. 3387« Jeligére a 
Magyar Média, Balzac 
u 12. címre.
tgyénileg foglalkozunk 
önnel a »Telefoniért« 
videót társkeresőnél 
hétköznapont a: 15—19 
óráig. VI., Dózsa 
György út 104. 313-
836.
1 artós kapcsolatok köz- 
vetítése kedden, szét- 
dán 16— 19.30-lg: —
»Megtalálsz« Szabad
idő és Társkereső Klub 
Bp. Fehérvári út 195. 
I. 16. TelefonUgyelet: 
568-519,
NovembeT̂ n̂ én̂ rzse* 
bet—Katalin báli is
merkedési mulatság a 
Hiltonban. Belépő kap
ható a Corvin Aruház- 
ban. kedvező áron. — 
Felvilágosítás: 110-246. 
Lcvélpressz,

K U U t t lI t lU
167/78, 48 éves. leszá
zalékolt, elvált férfi 
megismerkedne hasonló 
adottságú hölggyel, 
kölcsönös szimpátia 
esetén élettársi vagy 
házastársi kapcsolat 
céljából, aki hozzám 
költözne. Kocsi, Jogo
sítvány van. »Bizalom 
N. 572« jeligére a hir
detőbe, 1076 Thököly 
út 3.
175/39, vezető beosz
tású férfi, megismer
kedne házasság céljá
ból 36 éves korig,, fel
tűnően csinos, tempe
ramentumos hölggyel. 
Lehetőleg fényképes, 
tc'efonszámos választ 
kérek. »Igényes B. — 
3413« jeligére a Ma
gyar Média, Balzac u. 
12. címre.
Nagyon sokoldalú, nem 
dohányzó, hivatásában 
országosan elismert, 
természettudományi — 
diplomás, 45/182-es 
férfi keres helyes, ér
telmes, karakán, sok
oldalú társat, aki tar
talmas életvitelű, nem 
dohányzó, j Érdeklődése 
művészetekkel, képző
művészetekkel kapcso
latos. Kisgyermekesek 
különösen érdekelnek. 
Hegyvidéki városban 
élek. Fényképes leve
leket kérek. »Termé
szetimádó V. 37!« Jel
igére a hirdetőbe, 1076 
Thököly út 3-
75 éves, Özvegy, egye
dül élő, munkaképes, 
nyugdíjas férfi vagyok. 
1.5 szobás, összkomfor
tos, telefonos lakással 
rendelkezem, zöldöve
zetben, Budán. Nem 
dohányzóm, nem Italo
zom. Gyermekeim, 
unokáim vannak. Kere
sem azt a 62—66 éves, 
egyedid élő, nyugdíjas 
hölgyet, aki egyszerű, 
családcentrikus, szereti 
hazánk természeti szép
ségeit busszal, sétálva 
megismerni és nem do
hányzik. gyermekszere
tő, élettársként hozzám 
költözne. Budapesti 
vagy Pest környéki la
kost várok. »Szeretet 
és megbecsülés N. 
336« jeligére a hirde
tőbe, 1076 Thököly út 
3.
Személyiségem termé
szetesen vonzó annak, 
aki olyannak lát! Ha a 
Tied is olyan, várja 
válaszod egy 36 éves, 
értelmes értelmiségi, 
r.ki kicsit nehezebben 
mozog. Nem ragaszko
dom a diplomához, de 
a természetes intelli
genciához és a nőies
séghez igen. Gyermek 
nem akadály. Csak bu
dapestiek telefonszámos 
válaszát várom. »Sze
relem B. 3386« Jeligére 
a Magyar Média, Bal
zac u. 12. címre.
Negyvenes, Intelligens, 
alacsony, vékony test
alkatú, nem dohányzó 
n£ ismeretségét kere
sem. »Napsugár B. 
3232« jeligére a Ma
gyar Média, Balzac 1*. 
1 2 . címre.
Egyedül élő, magányos 
hölgy ismeretségéi ke
resem, aki előítélet nél
kül tud hinni, bízni, 
remélni, anyagi vagy 
egyéb érdekek nélküli, 
őszinte, meghitt pár
kapcsolat lehetőségének 
megvalósításában. 66 
éves, 168 cm magaf. 
elvált, értelmiségi., ■+■ 
nyugdíjas férfi vágyói. 
»Lélek és szív N. V m  
jeligére a hirdetőibe, 
1076 Thököly út 3.

HASZNÁLTAN IS HASZNÁLHATÓ!
Im p o r t  h a s z n á l t  ru h a n e m ű k  m o s t re n d k ív ü l o lcsó  á ro n  

k a p h a tó k  a lá b b i  f ió k ü z le te in k b e n :
V., Széchenyi u. 10. Nyitva: 10-17 h-ig.
VII., Majakovszkij u. 75. (bejárat a Csengery u. felől). Nyitva: 10-17 h-ig. 
XIII., Váci út 64/B. Nyitva: 07-19 h-ig.
XVI., Emma u. 1. Nyitva: hétfőn, szerdán, pénteken 11-19 h-ig, kedden 
és csütörtökön 07-14.30 h-ig.
XXI., Vénusz u. 13. (Csillagtelep). Nyitva: 07-19 h-ig.

FŐVÁROSI PATYOLAT VALLALAT


