
Magyar Nomzot Szombat, 1988. március 19.

. A Magyar Nemzet hirdetésfel
vétel,“ az alábbi helyeken: TELE
FONOS HIRDETÉSEK: 383-355 (LA
KOSSÁGI, KÖZÜLETI), HÉTKÖZ
NAP 8—20 ÓRÁIG, SZOMBAT, VA
SÁRNAP 9—13 ÓRÁIG.

LAKOSSÁGI hirdetés felv.: Do
hány tt. 54. sz. 224-466, 223-430,8— 17,30-ig, reklamáció: ulti. Bal
zac a. 12. sz. 490-920, hétköznap: 
10—18 óráig, szombat: 9—12 óráig, 
reklamáció: piti Thököly u. 3. (ki
zárólag házasság) 424-769, hétfő:
9— 16 óráig; kedd—szerda: 8—16 
óráig; csütörtök: 9—20 óráig; pén
tek: 8—13.30 óráig, reklamáció: ultt

KÖZÜLETI hirdetés felv.: 221-285/ 
513, 613, 639, 216-os mell. Bp., VH., 
Lenin krt 9—11., ül. em. 382. szo
ba, hétfő—csütörtök: 8—16 óráig, 
pénteken 8—14.30 óráig, reklamá
ció: ultt.

KÖZLEMÉNYEK
— ötvenéves találkozóra hívjuk a

SZENT LÜJZA ÓVÓNŐKÉPZŐ Inté
zetben, 1938-ban végzett társainkat, 
1888. május 7-én, 15 órakor, volt isko
lákká. Érdeklődni: Báni élné, Meny
hárt Kata 550-309, Bp., XII., Városma
jor u. 10. X

— Álljon meg egy szóra! A MAK
RO VILÁG Utazási Iroda annak a ked
ves ügyfelének, aki megvalósítható, 
jó ötletével Jelentkezik az Utazás ’88. 
kiállításon lévő pavilonjában, lehe
tővé teszi a részvételét a megvalósí
tásban és vendégként részesül az ered
ményből, Nézze meg tevékenységünk
ről, tájékoztató videóii Imiin két és

* hagyja működni fantáziáját. Várjuk!
Várjuk! Várjuk! > X

— Újpesten elveszett kétéves, sárga-
fehér. skót juhász szuka* kutyám. 
Nyomravezetőnek magas jutalom. Tel. • 
697-621, 691-100/176. v  X

— A SZAMALK Vállalat 3 évre ver
senytárgyalást hirdet a Sopron, Uj 
u. 13. sz. alatt lévő „PM” Sörözőjé
nek bérleti üzemeltetésére. Feltéte
lek a belkereskedelmi jogszabályok szerint 331983. (IX. 22.) MT. jelent
kezés a Budapest. XI., Szakosíts Árpád 
u. 68. sz. alatt, legkésőbb 1988. már* 
cius 22-ig személyesen, vagy írásban.
A jelentkezésnél 20 000,— Ft bánat
pénzt a SZÄMALK pénztárában letét
be kell helyezni. Ezt követően a je
lentkezési lapot és az üzletre vonat
kozó tájékoztatót át llehet venni az 
I. em. 149. sz. alatti titkárságon. A 
versenytárgyalás J988. IV. 27-én, If 
óraikor kezdődik és a fenti jelentke
zési lapot ezen a napon déli 12 óráig 
kell kitöltve leadni és a pályázatot 
zárt borítékban mellékelni. A pályá
zatok felbontása nyilvánosan történik 
és a versenytárgyalást az előírt ad- 
adminisztáció mellett folytatják le. 
Az óvadék 80 000,— Ft-os összegének 
meglétét a nyertesnek a versenytár
gyaláson Igazolnia kell a döntés ki
hirdetése előtt. Német nyelvtudás 
előnyben, a bérlőnek kötelessége az 
adminisztráció végzése és az alkal
mazottak Télvétele. * Ü X

— Coburgi (NSZK) Bach-kórus ven
dégszereplése 1988. március 20-án, a 
Kálvin téri református templomban,
20 órai kezdettel*. Jegyek a helyszínen 
kaphatók. Műsoron: Brahms Német 
requiem. X

— A VILÁG IFJÚSÁGA és a VILÁG
JÁRÓ Szerkesztőségének új címe: 
Budapest, VI., Anker köz 2—4. Te
lefon: 422-743, 224-449. X |

— BUDAPEST RAGTIME BAND
KLUBJA — március 24-én, 19 órá
tól, az Óbudai Művelődési Házban, 
(Ziohy-kastély, III., Fő tér 1.). Je
gyek a helyszínen válthatók. X

— A Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek ’Szövetsége 
(MOTESZ) 1988. március 26-án, szom-

* baton. 10.00 órai kezdettel tartja kül
döttközgyűlését a »Hotel Duna Inter
Continental báltermében. A küldött
közgyűlés napirendi pontjai között a 
vezetőség 1987. évi tevékenységéről 
szóló beszámolón kívül olyan fontos 
témák is szerepelnek, mint a Szö
vetség alapszabályának módosítása, 
az állandó bizottságok működési sza
bályzatainak előterjesztése, tagdijmó- 
dosításl javaslat és n)ás jelentős, a 
Szövetség életét hosszú távra megha
tározó ügyek. Az érdekeltek a rendez
vényre meghívót kaptak, részvételük
re és aktív közreműködésükre a 
MOTESZ elnöksége feltétlenül szá
mit.— A KREATÍV MOZGÁS STUDIO
tavaszi nemzetközi tanfolyamai: Fel* 
denkrais-módszer, Bharatanatjam- 
tndiai tánc, sztepp, afro. kontakt. 
Kérje, s részletes programot küldünk. 
Budapest, Csanády u. 19. 1132. Tele
fon: 494-393. X
. — „PRIVAT FILM” Művelődéskutató 
intézet régi amatőr filmeket keres 
1957-ig bezárólag. Családi filmgyűjte
mények. privát témák és kordokumen
tumok kultúrtörténeti feldolgozására. 
Jó minőségű videó-másolási lehetőség, • 
vásárlás, kölcsönzés. (Normál—8, 9,5 
mm. 16 mm). Telefon: 351-106, Bp., 
Corvin tér 8. 1251. OKK—MÜKI. Kol- 
tai Judit szervező, „PRIVÁT FILM” 
jeligére. X

— A PIGALLE Night Club, a Pesti
Műsor szerkesztősége és - a PRÍM 
Kulturális-szolgáltató Kisszövetkezet 
tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a 
„PIGALLE megér egy estet” című já
ték sorsolása és a gálaest 1988. már
cius ,20-a helyett 1988. április 3-án, lesz 
a PIGALLE Night Clubban. A részle
tes műsort a Pesti Műsor 1988. már
cius 31-1 száma közli. Jegyek a hely
színen, (Budapest, vn., Majakovszkij 
u. 63.), válthatók. . X

— Az ÉVM SK Tenisz Szakosztá
lya, xn . Városmajor u. 61. szám alatti 
pályáin tenisztanfolyamot indít álta
lános iskolás korú fiúk és lányok ré
szére. Beiratkozás: márc. 19—20., 26— 
27-én, 9—12 óra között, Bardóczy 
Sándor edzőnél. Ugyanott egyéni ok
tatás és pályabérlet is lehetséges. X

— Schwarzenegger követők, ügye- 1 
lem! Filmforgatáshoz keresünk a 
„Termmátor”, a „Commando”, a 
„Predator'* és más filmek főszerep
lőjéhez főleg arcban és testi felépí
tésben hasonló fiatalembereket. Je
lentkezni »lehet telefonon és fény
képpel ellátott levélben, valamint sze
mélyesen március 23-án, szerdán du. 
5—8-ig, Magyar Mozi- és Videofilm
gyár, Bpest, IX., Könyves Kálmán 
krt. 13—15. Szalay Béla gyártásvezető
nél. Telefon: 337-550147 mellék. X

— Zenés tánérendezvény a Szabó
Pál Művelődési Házban, szombaton
ként. 19 órától. XIV. kér., Thököly u. 
164. X

— 1088. január 16-án, a Közlekedési
Múzeumból eltűnt egy TATRA villa
mos modell. Kérjük annak az idős há
zaspárnak a jelentkezését, akik va
lószínűleg láthatták azt a gyermeket, 
aki a kérdéses helyre bebújva a 
modellt elvitte. A jelentkezést szemé
lyesen, a Múzeum főportáján, vagy a 
420-565 telefonszámon várjuk. A mo
dell a múzeum számára pótolhatatlan, 
egyén számára értéktelen! X
• — SlUTAK AZ ISKOLAI TAVASZI 
SZÜNETBEN! Chopok Északi és Déli 
oldalán, Cprtovicen. Jelentkezés kedd, 
szerda, csütörtök, 17—19 óráig, a 
METRÓ Klubban. ENCIÁN, tel.: 114- 
868. v

TENGERPARTI ÜDÜLÉS BULGÁRIÁBAN! Napospart! Várna, 
Druzsba, Neszebár, Kamcsija külön
böző szálláshelyein már 1680,— Ft-tól 8 napos turnusokban. Nyugdíjas és 
diákkedvezmény! Jelentkezés: EN
CIÁN UTAZÁSI KISSZÖVETKEZET, 
Budapest. VI.. O utca 1—3., Telefon: 
169-488. 114-868. Vidékiek telefonon je
lentkezhetnek a 169-468-on. X

— Értesítjük a T. közönséget, hogya Jurta Színházba március 10—20-ra 
meghirdetett Varázsfuvola c. gyer
mekelőadás elmarad. A megváltott Je
gyek a vásárlás helyén visszaválthatók. Magyar Média. •• x

— „Járjuk á világot, várjuk a vilá
got.” Kelet- és Nyugat-Európa legnagyobb utazási börzéje Kőbányán; már
cius 18—23. 21 ország 101 kiállító. Ha
zai* és külföldi utazások, 20—30%-os 
kedvezmények. Nyitvatartás naponta: 10.00—18.00 óráig, március 21-én: 13.00— 
18.00 óráig. Non-stop program. Talál
kozás a múlt és a jövő olimpikon- J 
jaival. „Alomország”: az életre, kelt 
mesék birodalma várja a -látogatókat.
A MÁV 50°o~os vasúti kedvezményt 
biztosít mindazoknak, akik ellátogat
nak a Fesztivál rendezvényeire, Buda
pestre, Sopronba, Kecskemétre, Szent
endrére utaznak. X

— Nyelvtanulás = ÉLŐ NYELVEK
SZEMINÁRIUMA, 800—1600 Ft. Beirat
kozás: március 30.—április 8-ig, dél
után 4—7-ig, Bp., V., Fejér Gy. u. 8. 
TELEFON: 356-154. X

— A Rézkarcoló Művészek Alkotó
közössége az alábbi galériákban mu
tatja be tagjai alkotásait: 1. Amerigo 
Tot Galéria, Táncsics M. u. 5., 2. Art 
Galéria, V., Petőfi S. u. 18. Részletre

kaphatók és azonnal átvehetők a 
galériákban kiválasztott festmények, 
rajzok, akvarellek, rézkarcok, kis-, 
plasztikák. Minden látogatót szívesen várunk az Alkotóközösség nevében: 
Barcs a y Jenő. Borsos Miklós. Iván 
Szilárd. Kass János. Kádár György. 
Kórusz József, Melocco Miklós, Szász 
Endre, Varga Imre, WUrtz Adám. A 

űtárgy nemcsak díszíti otthonéit, de 
maradandó érték is. X

— Bolgár—görög—délszláv táncház'
mindén vasárnap, 18.00 órától 82.00 
óráig. Játszik a Kremenica együttes. 
Cím: Mozgalmi Propaganda Centrum.
II. kér.. Bimbó út 7. X

— „Intenzív egyetemi és főiskolai
vizsgaelőkészítő tanfolyamok a József . 
Attila Szabadegyetemen — magyar 
nyelv és Irodalomból, történelemből, 
politikai gazdaságtanból, matematiká
iból, fizikából, kémiából, biológiából, 
angol nyelv és irodalomból. Felké
szítés írásbeli és szóbeli vizsgára. Be
iratkozás : március 24-ig, munkanapó- I 
fkon — szombat kivételével — du. 2— I  
4 óráig, VIII., Múzeum utca 7. Tel.: 
335-189”. X

— Fogászati röntgen rendelés K— 
SZ—CS 16 órától dr. Bíró Gáspár, Bp., 
xm„ Hegedűs Gyula u. 21. IV. 5. (Víg
színház mögött). Tel.: 311-043.

— a Csepel Vendéglátó Vállalat 
szerződéses vállalkozásba adja az 
1988. évi szezonra (május 1-jétől) a 
Helikon Taverna I. osztályú éttermét 
l(Vonyarcvashegy). Érdeklődni lehet: 
[Csepel V. V. személyzeti vezetőnél,
I (Bp.. IX., Soroksári út 98., tel.: 339- 
728.). A pályázat beadási határideje:
]1988. április 8. Versenytárgyalás idő
pontja: 1988. április 14., 14 óra. X j
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Egyedülálló fiatalem
ber biztos Jövedelem
mel albérletet keres, esetleg Idős személy gondozását Is vállal
nám. »Külön bejárat 
193137« Jeligére a Fel
szabadulás téri hirdetőbe.
Értelmiségi, középkorú | 
házaspár bú torozatlan,' 
összkomfortos albérle
tet keres. »Nyugalom 191218« Jeligére a Fel- 
szabadulás téri hirdetőbe.

Minisztérium személy- 
gépkocsi parkjának na
pi tisztításához gépko- 
cslmosó jelentkezését várjuk éjszakai foglal
koztatással, belvárosi munkahelyre. Jelentke
zés a 174-862 telefo
non a garázsmesternél

II. kerületi kutatóinté
zet azonnali belépéssel 
takarítói munkakörbe főállású dolgozót keres. Tel.: 564-691.

Kulturálisvállalat
keres
felvételrefiatal,
agilis,
érettségizett, 
gépírni tudó 
munkatársnőt

előadói.
Illetve
hirdetés
felvevői

munkakörbe. 
Onéletra j zokat 
„Változatos munkakör H. 279v 
jeligére a kladóbá.

ÁLLÁS
Könyvterjesztéssel Pes
ten is. vidéken is szé
pen kereshet. 760-470. 
agy »Bevált magánkH 

adású 1607« jeligére a 
kiadóba.
Budapest Fővárosi Ta
nács V. B. Róbert Ká
roly krt. Kórház-Ren
delőintézete 1134, Bp. Róbert Károly' krt. 82 
—84. felvesz. Műszaki 
osztály: . építés- ,és 
elektromos műszaki el
lenőri. energetikust, 
üzemfenntartási cso
portvezetőt. klímatech- 
nlkust. asztalos, vízve
zetékszerelő. lakatos, 
villanyszerelő. k5mű-| 
vcs, festő, klímakezelő. kőközpont keze) 5
szakmunkásokat, fűtőt 
magasnyomású vizsgá
val. Élelmezési osztály
ra: (modem kórházi 
konyhára) szakmunká
sokat. konyhai -kisegí
tőket. leltárellenört. — 
jelentkezés a szakterü
letek vezetőjénél, vagy 
az Intézmény munka
ügyi osztályán lehel.

Újpalotai »A« kategó
riájú gépipari vállalat 
felvételre keres gyakor
lott számviteli osztály- 
vezetőt. főosztály veze
tő-helyettest. elemző 
közgazdászt, közgazda
sági csoportvezetőt. Je
lentkezni lehet: 642-015 
lelef onszámon. • • v*

Társadalom- 
biztosítási 
ügyintézőt, 
kifizetőhelyi 
gyakorlattal, 
legalább 
középfokú 

. szakmai 
végzettséggel 
ónálló
munkakörbe
azonnal
felveszünk.
Kiváló
munka
esetén
kiemelt kereseti
lehetőség.
Jelentkezés:
MTA
Izotópkutató
Intézet,

Bp. XII. ker„ 
Konkojy Thege u. 
Telefon: 699-767. 
Kitűnő 
közlekedés 
a Moszkva, 
Kosztolányi, 
Lékai,
Joliot Curie 
térről és a 
Szabadság
hegyről.

A Budapesti
Fehérnemű
Szövetkezet

VI. kér., 
nker köz 2. 

alatti
központjába
felvételre
keres
mérlegképes
égzettségü
számviteli 
osztályvezetőt 

főkönyvelő
hely ettest).
Jelentkezni 
lehet a
főkönyvelőnél a
kettőszáz-
huszonöt-
nyolcszáz-
hatvanhármas
telefonszámon.

A Fővárosi IV. és.XV. 
Kér. Ingatlankezelő 
Vállalat felvételre ke
res, pénzügyi osztályve
zetőt. A munkakör betöltésének feltétele: — 
szakirányú felsőfokú 
végzettség. erkölcsi 
feddhetetlenség, pénz-, 
ügyi területen szerzett j vezetői gyakorlat. A1 
munkakör azonnpl be
tölthető. Jelentkezni le- j 
hel - személyesen, rész
letes önéletrajzzal a 
vállalat személyzeti és 
oktatási« osztályán. — 1042 Bp. Munkásott
hon u. 66—68. (ff. 
cm. 212.) .

Balatoni vendéglőnkbe 
felvennénk felszolgálót, konyhára kisegítőt, — nyári szezonra. »Teljes 
ellátás 193228« jeligére i  Felszabadulás téri 
hirdetőbe.

Ybl Miklós Építőipari 
Műszaki Főiskola a 
Mechanika és Tartó- 
szerkezetek Tanszéken 
fiatal építőipari üzem
mérnököt alkalmaz, 
tanszéki mérnöki beosztásban. jelentkezni 

228-216-os telefon
számon lehet.

A MÁV Icgyuyomda 
főnökség felvételre ke
res betűszedőt, ofszet gépmestert. könyvkö
tőt. vágót, nyomdaipa 
ri betanított munkást Érdeklődni lehet: Bp. VI. kér.. Rudas Lász
ló u. 32. Tel.: 291-627 vagy 116-920.

A Magyar
Média
Reklám és
Propaganda
Szolgáltató
Vállalat
keres
kontírozó 
könyvelőt* 
valamint. * 
könyvelőt.

Jelentkezés:
Ketcesiné.
335-513, 336-731.

Mezépszer Vállalat fel
vételre keres export 
munkákhoz szakkép
zettséggel és gyakorlat
tal rendelkező g'épész fejlesztőmérnököt, — 
gyártáselőkészítőí, la
katos brigádokat, gép
lakatost, hegesztőt, to
vábbá pénzügyi előadót. munkaügyi elő
adót és gyors- gépíró 
adminisztrátort. . Cí
münk: Budaörs, Építők i 
útja 2—4. TeL: 668- 
666 .

Saldo Pénzügyi 
Szervező és Tanácsadó 
Vállalat gazdasági ta| nácsadői munkakörbe 
felsőfokú szakirányú 
végzettséggel, vala
mint vállalati, szövet
kezeti. 111. költségveté
si intézményi területen 
szerzett nagy számvil 
teli gyakorlattal ren-L 
deikező munkatársakat 
keres. Jelentkezés: 61 Ol 
467. ill. 851-795 tele
fonszámon.
A Kertészeti és Élei 
miszeripari Egyetem 
felvesz gyors- és gép
írni tudó, érettségizett 
ügyintézőt. Jelentkezni 
lehet önéletrajz benyújtásával a rektori 
hivatalban (Bp. XI., 
Villányi út 35—43. 
»K« épület II. em.). 
Tel.: 850-666/248-as

A Magyar Nemzeti Ga
léria felvesz 105 órás 
munkaidővel terémörö- 
ket, 65 éves korig, je
lentkezés önéletrajzzal 
személyesen a Magyar 
Nemzeti Galéria . »D« 
épület, fszt.. a bizton
sági osztályvezetőnél, | 
]vagy a 756-457, 757- 
533/580 lelefonszáVnonJ
NŐI fodrászt és koz
metikust felveszünk. 
Jelentkezni lehet: Vik-| 
túri a Kisszövetkezet. 
1117 Bp.. Magyart Ist
ván u. 4.
Várjuk azoknak a 
munkatársaknak a je
lentkezését. akik a lelj 
tár lebonyolításában, a 
leltári, adminisztráció̂  
ban. a leltárak kiértékelésében nagy gyakor
lattal rendelkeznek. Bé
rezés gyakorlati idő és 
iskolai * (szakirányú) 
végzettség alapján meg
egyezés szerint. Jelent
kezés önéletrajzzal személyesen a vállalat 
főkönyvelőjénél, Bp. 
III. kér.. Szentendrei 
út 39—59. II. em. 219.

| |vrgy telefonon a 689- 
894 számon._______
►A« kategóriás mező- 
gazdasági vállalat nagy 
volumenű rekonstrukci
ós munkáinak Irányí
tásához felvételre keres 
gyakorlattal rendelkező 
gépészmérnököt és építészmérnököt. Jelentke
zést részletes &ákmai 
Önéletrajzzal a Húsipari 
Hizlaló Vállalat személyzeti osztályára kérjük küldeni. Cím: Bp. 
XXII., Campona (836.) 
u. 1. 1225. Tel.: 738- 
133. 738-243.

A Középmagyarorszagi 
leiipari Vállalat, ked
vező anyagi Teltételek
kel. azonnali felvételre 
keres középfokú vég
zettségű. gépírni tudó adminisztrátort és
gyors- és . gépírónőt.
I Bérezés megegyezés sze
rint. jelentkezés sze
mélyesen • vagy telefo-1 
[non. Cím: . Bp. " VII.. 
Rottenbiller u. 31. — 
Ülefon: 413-194. vagy 
229-636/ 131-es mellék. 
Az Országos Munkavé
delmi Tudományos Ku
tató Intézet (Bp. 11. 
ötvös lápot u. 1—-3.) 
azonnali felvételre keres: kreatív szemléletű, 

IvHIamos és gépész 
szakembereket keresünk 
mfiszaki-munkavédei-F 
mi területre. Kezdő 
szakemberek jelentke
zését várjuk. Progra
mozási, Commodore és 
IBM PC-n szerzett
adatbázis-kezelési is
meretek. valamint a 
nyelvtudás előnyt je
lentenek. Telefon: 762- 
527. Matolcsi Zsig-
mond osztályvezető.
Pest Megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat. 
Budaörs. Komáromi u. 
16/A. (a 40-es busz 
végállomásánál, Mó
ricz Zsigmond Jcörtér-

| tői 15 percre), felveszi 
magas kereseti lehető*! seggel kivitelezői gya
korlattal és mély-, vagy magasépítőipari szak
mai végzettséggel is 
rendelkező árszakértőt 
és kalkulátort, azonna
li belépéssel- Jelentkezés: az építési osztá
lyon. Balta Dániel osz
tályvezetőnél személye
sen, vagy a 668-081 te
lefonszámon.

Könyvtári és nyomdai 
segédmunkára, katona- 
iaejét letöltött fiatal 
férfi munkaerőt keresünk. Érdeklődni le
het: 532-255 és 532-589 
tclcfonszámon. szerda 
kivételével mindennap 
8— 10 óra között.
Fővárosi Tanács V. B. 
Well Emit Kórház-Ren
delőintézet. munkatársa
kat keres az alábbi 
munkakörök betöltésé
re: labor asszisztenst, 
[ápolónői, műszergaz
dálkodási csoportveze
tőt (középfokú végzett
séggel), energetikust j 
(kalorikus gépészmér-1 
nők), villamosmérnö
köt.' üzemmérnököt, 
leltárellenört, bérügyi 
Előadót. állóeszköz- 
nyilvántartót. szaká
csot. konyhalegényt, ta
karítót. takarítónőt, 
nagytakarításhoz, ab
laktisztításhoz, jó ke
reseti lehetőséggel, segédmunkást. Jelentke
zés: munkaerő- és bér- 
gazdálkodási osztályon, 
Bp. XÍV. kér., Uzsoki 
u. 29. Tel.: 636-463.

A Hungaro- 
camion 
Nemzetközi 
Autó
közlekedési 
Vállalat

darabáru 
szállítmányozó 
önelszámoló 
e g y sé g e  
keres 
/elsőfokú, 
külkereskedelmi szállítmányozási képesítéssel, legalább 

éves —
tengerentúli és 
,Jégl forgalomban szerzett — bonyolítói 
gyakorlattal, 
német és angol 
nyelvtudással rendelkező 
munkatársakat.

X. kér..
Ceglédi úti
telephelyre.Bérezés
megegyezés
szerint.
nyelvvizsgaesetén
nyelvpótlék. 
Jelentkezni [. lehet:
HC személyzeti 
főosztályán 
személyesen vagy 
[telefonon,
Krnács Ferenc 
személyzeti 
ezelőnél. Telefon: 214-851.

Villamosmérnök mun
katársakat keresünk — 
hardver és szoftver 
munkákra, újpesti te
lephelyű kisszövetke
zetbe. Tel.: 697-110.

Empire ülőgarnitúrát 
keresek megvételre.. Bu
davári. Kengyel, Pf. 
16.

Legtöbbet fizetek: hagyatékért.' antik búto
rért. festményért, por
celánbabáért. asztali-, 
falióráért, tonet búto- 
rért. Tel.: 210-356. 
Gyűjtő keresi Jónevű 
festők festményeit. — Rendszeres vásárlója 
lennék ' megbízható 
helyről gyűjteményben 
lévő . festményeknek. T.: 822-712. 861-650.
»Mérnök 193006« Jel
igére a -Felszabadulás téri hirdetőbe.

KÖNYV
»Budai Krónika «antik- 
várim vásárol régi 
könyveket, (gótnémetet 
is). levelezőlapokat. 
1012 Bp. Várfok u. 8. 352-168.

. LAKÁS í

Esküvőre, alkalmakra, 
bálokra, csodálatos kül
földi ruhák, szmokin
gok. frakkok, pelérí- 
nek. Frost ruhakölcsön
ző rféi, Majakovszkij- u. 
92.. 429-070.

A Kertészeti és. ÉlelL 
miszeripari Egyetem 

G yümö lestermesztési 
Tanszéke gyakorlott 
gépírót keres ügyinté- 

| zöi munkakörbe. £r.- 
i deklődni részletes ön- 
[ életrajzzal a XI. kér., 
j Villányi út 35—43. sz. 
alatt, vagy telefonon 

664-683-as telefon- 
1 számon lehet.

Faipari üzemünkbe fel
veszünk tmk-s villany- szerelőt, továbbá faipa
rt gépműhelybe nagy szakmai Ismeretekkel 
és gyakorlattal - rendel
kező csoportvezető- 
helyettest. üzemünkön 
belül mellékfoglalkozá
si lehetőséget tudunk biztosítani. Cím: Sasad 
Mgtsz 28. Sz. Fflpari 
Üzem. 1201 Bp. Előd 
u. 35—37. Tel.: .''«479- 907.

A XIX., XVIII. 
és XX. Kér. 
Ingatlankezelő 
Vállalat 
felvételre keres: 
bérelszámolási 
és SZTK- 
csoporthoz 
vezetőt,
önálló
munkakörbe,
valamint
bérelszámolót,

megfelelő 
gyakorlattal. 
Jelentkezni lehet: 
a vállalat 
munkaügyi 
osztályán,Bp. XX. kér.,
Jókai Mór u. 89. 
Telefon: 471-751.

A Kertészeti és Elel 
mlszerlpari Egyetem 
felvesz Kézbesítő-kise
gítő mnukakör ellátá
sára munkatársat. • Je
lentkezni lehet a rek
tori hivatalban Bp. 
XI. kér.. Villányi út 
35—43. »K« ép. It. em.) .Tel.: 850-666/248

A Délker 
Vállalat 
felvételt hirdet 
az alábbi 
munkakörökbe: 
Csepeli 
Szabadkikötő 
MAHART Délker 
raktárába:

címkéző
I. sz.
lerakatába 
(Bp. X. kér.. 
Maglód! út 4.)

raktárost 
(képesítéssel és 
képesítés 
nélkül),
adatrögzítőt,
takarítót.
Rákospalotai
raktárházába:
hálózati
ellenőr

(közgazdasági 
vagy kereskedelmi 
szakközépiskolai 
végzettséggel), 

reklamációs 
ügyintézőt 
(közgazdasági 
szakközép
iskolai
végzettséggel), 
adatrögzítő, 
pénztáros, 
címkéző, 
takarító, 
udvartakaritó 
segédmunkást. 

Érdeklődni 
minden esetben 
a raktárház
igazgatónál, vagy 
helyettesénél 
lehet a692-299, 692-284 
telefonon.
A raktárház 
megközelíthető a 

I 170-es. 25-ÖS és 
! piros 25-ös 
autóbusszal.(Bp. XV. kér.. 
Harsány! Kálmán 
u. 83.)

A Budalakk Festék és 
Műgyantagyár IV. Sz. 
Gyára (Bp. Fehérvári 
út 211.) felvételit ke
res középiskolai vég
zettséggel anyagköny
velőt. Technológiai la
borjába 1 fő laboránst. 
Felvételre keres férfi vegyipari szakmunká
sokat, festékgyártásra. 
Egyéb szakmai végzclt- 
iségűeket betanítunk. 
(I., II., 111. műszak). 
Felvételre keres női 
munkaerőt festékcso
magolásra. (I. 11. mű
szak). Bérezés szemé
lyes megbeszélés, alap
ján. Jelentkezés:

Eladó nagyon megkí- 
élt. - kifogástalan ál- 

apotú. négy és féléves 
áda '1300 S típusú 

személygépkocsi, frissen alvázvédve, Bosh- 
gyertyákkal. Audi szí
niért nggel, riasztóbe
rendezéssel, számkódos 
kézifékkel, japán szte
reó magnó-rádióval — 
vagy e nélkül),’ igé
nyesnek. Tel. reggel 7 
—8 óra vagy du. 17 
-20 óra közölt: 212- 
10.

Lada 1600-as. 8 éves. 
felújított karosszériával 
és motorral eladó. — 

ányár: 110 000 Ft.
Tel.: 485-521.
Japán technológiával 
kemény krómozott Dá- 

Ü fél tengelyek meg
rendelhetők. Garanciá
val. Autószerviz. Érd. Mária u. 5. Tel.: 06/ 
26-45-459.
Hat és féléves Dácia 
1300. megkímélt-, álla
potban. első kézből el
adó. Esetleg P. Fiat 
126-osra cserélem. ' — megegyezéssel. 854-711. 
este.

Kertes, óbudai (arany- 
völgyi). 60 nra-es. kü
lön bejáratú, kétszo
bás. komfortos tanácsi 
ikerház bérleményün
ket lemjő gyümölcsös
sel elcserélnénk 2—3 
szoba • személyzetis, ta
nácsi lakásra ráfizetés 
nélkül (Óbuda előny
ben). Telefonügyeiéi:660-160.______
I. kerületi, 3,5 szcT 
bás. cirkófűtéses taná
csi lakásomat kél 'ki
sebbre cserélném. Az 
egyik csak budai, telefonos. csendes, kb. 65 
nm-es. a másik kisebb, 
és nincs helyhez kői
vé. Telefon este: 755- 061.
Elcserélem Veresegyhá- zán levő, 2,5 szobás 
családi házamat buda
pesti,, hasonló méretű 
isnácyi lakásra. (Víz. 
gá-z, telefon.) Telefon 
est© 19—21 óráig: 835- 
806.
Szt. tlsfván parknál le- 

3 szobás, földszin- I ti. telefonos öröklaká
somat- hasonló tanácsi
ra cserélném, kizárólag 
a környéken, ráfizetés
sel. Tel. este: 294-023.
összeköt tözők! Elcse
réljük körtéri 3.5 szo- 

|_bás (108 am), komfor- j
■  telefonos, tanácsi 

lakásunkat két kisebb I 
tanácsira. - Tel.: 667- j 
436. 17—20 óráig.'
Szabadság-hegyiek! — 
Vérmezőre néző, nap
fényes. összkomfortos, 
felújítói!, reprezentatív I tanácsit ‘ szabadség-hc- 

j gyire . cseréljük. 400- 
839.  '
Szétköl tözőknek aján

ljunk egy Csalogány ut-
■  30 nm-es. lodzsás.

| III. emeleti, liftes gar
zont és egy Kálló ut
cai. hálófülkés, 40 
nm-es. mfsz-i. központi 
I üléses, összkomfortos 
öröklakásokat. vala
mint egy 3 szobás. Bö
szörményi úti 111. eme-

| letl. liftes. összkom- 
I fortos főbérleti, 75 nm- 
es lakást. Variáció le
hetséges. Kérünk 5 

I szobás, hallos, szé- 
| mélyzetis. 80—100 nm. 
összkomfortos. telefo- 

] nos zöldövezetit, ga- 
I rúzzsal. 565-443.
52 nm-es, pestlőrinci 
öröklakásomat hasonló 
tanácsira cserélem, ér
tékegyeztetéssel. Külváros kizárva.- 658-894.

j 2 és félszobás, össz
komfortos, étkezős, 
gázfűtéses, 1 emeleti, 
nagykőrösi lakásomat közeli garázzsal, ráfi
zetéssel elcserélném bu
dapesti vagy környéki. 
80 nm körüli hasonló 
feltételekkel rendelke
zőre. »Budaörs előny
ben 193213« jeligére a 
Fefszabadulás téri hir
detőbe.

I Dalaionföldváron, — 
strand közvetlen köze-

1 lében nyaralónak használható tcbbszobái 
családi 'ház eladó. £i deklődni lehet: Bala- 
tonftfldvár, Báthory u.
2b._________
Eladom szentendrei 
nyaralómat a Cseresznyés út mellett. Viz, 
villany van. télen* is
lakható. Telefon esti órákban: 777-019. 
Gödöllőn az agráregye
tem közelében három
szobás Összkomfortos családi ház gyümöl
csössel eladó. Lazák, 
Gödöllő, Fácán sor 8.
szám.___. ‘
Belvárosi utcai szoba- 
hall összkomfortos, iefonos, . tanácsi laká
somat kisebb örökla
kása cserélném. .Vá
laszt »Megegyezéssel | 
193219« jeligére a Fel
szabadulás téri hirde-
tőbe kérem._______
Budaörsön eladó 4 
szobás, komfortos ker
tes családi ház. Iker
ház fele. központi fű
tés. garázs (kisebb mű
helynek is megfelel). 
Soltész Ferenc, 2040. 
Budaörs, Naphegy u|
37/A. __________
Elcserélném II. kcr. 
Felsőzöldmáli úti I -f
2 félszobás, drkófüté- 
sű. első emeleti, tele
fonos társasházi örök
lakásomat nagyobb ga- 
rázsosra zöldövezetben, 
vagy eladóip- Tel.: 159-
358 (este)_________
Pasaréti 67 nm-es, ker
tes öröklakás nagy er
kéllyel, tárolóval el
adó. Érdeklődni: 760-
654.-________.
Kloilldligeten (Piliscsa- 
ba. Petőfi u. 12.). — 
hegyoldalban 1556 nm- 
es telek, 49 nra-ê ház
zal. villannyal,- vízzel 
900 000 Ft-ért éladó. 
-Nyugalom N. 1568«

jeligére a kiadóba. • 
Dabason a központban, 
azonnal beköltözhetően 
eladó. 300 n.-ölé$ tel
ken álló, modern, két-- 
|tőszoba hallos, közpon
ti fűtéses családi ház,, 
ahol garázs és vezeté
kes gázellátás is van. 
Érdeklődni lehet: Da- 
bas. Münnlch Ferenc 

■  sz. alatt szemé-' 
lyesen. vagy telefonon: 
a 06-26/10-161 számon. I 
Balatonalmádi központ- jáBan. közművesített 
üdülőingatlant (38. nm- 
ZDépület + 189 n.-öles 
telek) eladó, vagy cse
rélhető társas nyaraló 
lakrészre Balatonalmá
ditól Balatoni üredig; 
tím: Érsek Attila,
Győr. Bacsó Béla út
55/B.____________
Sas-hegynél, XI. kér.. 
Élőpatak utcában há
romszobás, IX. emele- 

panbrámás, telefo
nos. 71 nm-es Örökla
kás eladó. 35 000 Ft/* 
nm. Tel.: 410-637. es-

Rózsadombon 3 szobás. 825 nm kertes 
családi ház eladó. Ér
deklődni: 554-420 tele
fonon este 6—9 óraközött.___________
XII. kér. kiemelt öve
zetében luxus örökgar
zon 1,3 millióért cl- 
odó. 557-560, este. 
Eladó Pesterzsébeten 44 nm-es házrész te
lekrésszel a 3-as metrótól 3 buszmegálló- nylra. Irányár: 700 000 
Ft. Telefon napközben: 868-764 este 7—8 óra 
között 410-644. 
Vidékieknek Is. Buda
örs kertvárosban 270- 
es telken épült i3 szin
tes, összkomfortos adó
mentes családi ház, 
beköltözhetően, sürgősen eladó. Budapesti 
cserelakást, üdülőtelket 
beszámítunk. Érdeklődni: a 273-014 telefo
non. Leveleket »Panoráma, Jó közlekedés 
191999« Jeligére a Fel
szabadulás téri hirdet tőbe.
Eladom vagy kedvező - 
feltételekkel bérbe 
adom verőcei 370 n.- 
[öles, gyümölcsös, gon- 
,dozo(t, közműves telkemet héjvégi házzal, 
kertészkedni ' -szerető 
nyugdíjasnak, kisgyer
mekes családnak. — 
Egészségét élet N. 

[910* jeligére a kiadób a . ____ |
Dunakanyar-Pilisi üdü
lőkörzetben áron alul 
sürgősen eladó 480 000 
Ft-ért, kitűnő fekvésű zártkerti Ingatlan, meg
kezdett. 'engedélyezett 
Jpülettclí 557-560, este______________
Siófokon 3 szobás csa
ládi ház 240 n.-öl tel
ken eladó vagy élese- 

I réihetö helyben. 1,5—2 
szobás öröklakásra. Ér
deklődni: 350-128, Ta
kács. Bp. I., Várfok 

12. II. 8.
Elcserélném XII. kér..

I Fodor utcai, 80 nm-es.
[ garázsos'. telefonos, 
[kertes öröklakásomat 
I hasonló bel-budal na
gyobb Öröklakásra vagy 
házrészre. »Ráfizetés- lsei 19)212« jeligére a 

I Felszabadulás téri hir
detőbe.
Rózsadombi 101 nm-es, 
5,5 szobás, telefonos, 
birkófűtéses, erkélyes, 
íivós öröklakást cseré
lek a környéken, tele
fonos. kb. 60 nm-es, 
cirkófűtéses. garázsos, 
igényes kivitelű örök
lakásra. Adás -és vétel 
egyidejűleg is érdekel. 
Lakótelep, panel kizár- 

B  Tel..- 36Í-638. 
Gellérthegyhez közel. 
■ l nm-es, I. emeleti 
öröklakás modem be- 
I rendezéssel eladó. 856- 
952.
Bel-Budán- zöldövezeti, 
lodzsás. kertre néző, 
69.3 nm-es, 2 szobás, étkezőkonyhás-. 1. eme-’: 
let! társasházi Örökla- I 
kés 35 000 Ft/nm kp.- 
ért eladó. Azonnali be- I 
költözés, garázs nincs. 
Tel.: Sigmond, 672-208 
18—20 óráig.

Parkettacsiszolás tükör- 
fényű, világot lakko
zásáét, garanciával. — 123-446.
FÉRJÉT KERES

Keresek 170 cm-nél 
magasabb, 70 évesnél 
áem idősebb férjét, ki nek élt: te, egyénisége 
példamutató, aki szép emberi kapcsolatra* vá
gyik és szivébe zárna egy- 63 -éves, 170 cm 
magas. « mélyen érző, 
nem dohányzó, arányo
san móléit, kétszobás 
lakásban egyedül {lő özvegyasszonyt. »Est- 
hejnalosíMag N. 1400« 
Jeligére a hirdetőbe, 1076 Thököly út 3.
70 éves özvegyasszony ketes lelkiekben gaz
dag élettársat. —|
»Gyöngyvirág V. 52« jel jgér© a hirdetőbe, 
1076 Thököly út 3.
Komoly,. érzelemgaz
dag. káíos szenvedély
től mentes. Jó megjele
nésű férfit keresek 55 
éves korig. 50 éves. 
158 cm* magas, csinos 
értelmiségi elvált nő 
vagyok. »Tavaszi han
gok B., 4281« Jeligére 
a Magyar Média, Bal
zac u.. 12.' -címre.
Keresem azt a 65—69 
év közötti jóérzésű, 
tisztességes, lakással 
rendelkező értelmiségi férfit, aki Jó társa 
lenne egy 02 éves, fi- 
Ugrón, csinos, átlagon 
felüli Jövedelemmel, 
lakással,. nyaralóval, 
kocsival, Jogosltvány- nyal rendelkező özvegy
asszonynak. »Margaréta 
B. 4274« Jeligére a 
Magyar Média, Balzac 12. címre.
Férjet keres csinos, sö
tét hajú, középtermetű, 
gyermektelen, jól szitu
ált,* öröklakással, átla
gon felüli nyugdíjjal 
rendelkező, kulturált életvitelű, önmagával 
Is igényes asszony'. — 
Mindenben hasonló 
adottságokkal rendelke
ző, en(efíektüel férfi bemutatkozó levelét 
várom. 64 70 között. 
•Megértésben B. 4277« 
Jeligére, a Magyar Média. Balzac u. 12. cfín-
Kcresem azt az intelli
gens. diplomás, ápolt. 
Jó megjelenésű, magas 
férfi Ismeretségét 48— 54 évesig, aki társa 
tudna lenni egy 45 
éves. csinos, fiatalos, 
karcsú. 162/60, család- 
centrikus. értelmiségi 
asszonynak, aki 17 
éves (anyával él egye
dül. »Mikroklima B. 
4275« jeligére a Ma
gyar Média, Balzac u. 
12. címre
Kifejezetten csinos, 
kedves, finom érzésvi- 
lágú. humán diplomás 
barátnőmnek. ,(39/160). 
aki kél áimnazisja 
gyermeket nevel, kul
turált, intelligens, meg
bízható. értelmiségi 
társat keresek. »Egy
másért N. 1415« jeligé- 

a hirdetőbe, 1076 
Thököly út 3.

ÜDÜLÉS

Új, Simson Enduró eL adó. 781 -601, vagy 
Horváth, 2220 Vecsés, 
Bulcsú u. 12..
Lada 1500 másodkéz
ből. 2 év műszakival 

nagy teherbírású 
utánfutó eladó. 781- 
6Dl.
Üreges alváz védelem,
svéd technológiával. 5 éves írásbeli garanciá
val. »Lobakon« szer
viz. Érd, Mária u. 5. 
A Volánbusz végállo-[ 
másától 200 méterre a 
két sorompó között. — 
Tel.: 06-26-45459.
Opel Ascona 1600 S. 
1981-es. 80 ezer kip, 
elsőkézből eladó. Tel.: 311-820. vagy »PJsztä- 
ciazöld 193152« jeligé 
re a Felszabadulás léri 
hirdetőbe.
Lada Niva terepjáró, 
fehér, 4 és. féléves. kl< 
áló műszaki állapéi

ban eladó. Tel.: 06- 26-20448 . 6—22 óráig.

Németvölgyi úti kél 
[kisebb tanácsi lakást 
cserélnénk kétszoba 
hallos 60—65 nm-es ta
nácsira. Tel,: 555-195.
Elcserélném Városliget
re néző-' első emeleti, 
erkélyes. két egymásba 
nyíló szoba komfortos, 
közopntl fűtéses. liftes, 
telefonos, tanácsi laká
somat. kizárólag XI. 
kerületi egyszoba kom
fortos. liftes, telefonos, 
tanácsi lakásra. Tel.: 
két tőszázt íz-ki lencöl- 
vennégy. egész nap.
Tanácsit öröklakásra! 
VII. kerületi, jó álla
potban leyő. földszint). 
65 nm-es* kétszobás, 
csendeá. udvari, telefo
nos.. komfortos lakáso
mat kisebb telefonos 
öröklakásra cserélném, 
értékegyeztetéssel. 420- 
636. 349-791. este.

Belvárosi. kétszobás, 
étkezős, 62 nm-es. er
kélyes. kertes, telefo
nos. összkomfortos 
öröklakás sürgősen el
adó. Irányár. 28 000 

| Ft/nm. Tel.: 342-645. 
Budapesten IX. kér.. 
Telepi utcai (a Nagy
várad térnél) induló 
társasház építkezésben 

, 43. nm-cs lakás eladó. I 
| Érdeklődni hétköznap 20 órától 665-422/191 
I tclrfonszámon. 
Vonyarcvashegyen 200 
n.-öles. panorámás! 
üdülőtelek víz-, vil-íl 
lány lehetőséggel eladó. 
»T-avasz 1624« Jeligére! 
i kiadóba. [
Balatonkenesei, vízkö
zeli. 4 szobás üdülőt) 
budapesti öröklakásra 
vagy n̂yaralóra cseré

llek. »Igényesség N. — 
1584« Jeligére a kiadóba.
Építési telek. 210 
öles. üdülésre kiválóan 
alkalmas. Rózsavölgy 
felsőnél hétvégi házzal 

i eladó.* Körpanorámás. 
víz, villany van; Vil
lamostól 6 percre. 650-
666. .v.__________
Zöldövezeti, parkosí
tott. szép kilátású tel
ken levő társasházban 
kétszobás. erkélyes 
öröklakás azonnali be
költözéssel kp.-ért el
adó. Bp. XII., Buda- 
keszi út 42/C. II.- 3. 
Szekszárdiéi tíz kilo
méterre. Decs nagyköz
ségben, főútvonalon, 
négy üzlethelyiségből 

kétszobás lakásból erkélyes manzárd
szobából álló, komfor
tos. alápincézett sarok- 
ház beköltözhetően 
adó. Dr. Somogyi, 
5700 Gyula. Hétvezér 
u. 8. Tel.: 06/66- 
61160.

Ingyen nyaralhat __ Ve- 
:nce-tavl luxus ityifá- 

[lómban egyedülálló, jól 
[főző hölgy, ki háztar« 
ásómba besegít »Egye- 

[dülálló mérnök N. — 
1616« jeligére a kiadó
ba. %
Balatonalmádiban, 1,5 
szobás, különálló, össz- 
[komfortos nyaralóház 
kerttel, egész, nyárra, 
hónapokra jutányosán 
■adó. Tel.; 855-449.

Kellemes megjelenésű. 
32 éves, teltkarcsú kö
zépiskolai tanárnő még 
gyermeket akaró házas- 
társat keres.' »Család 
N. 1441« jeligére a hir
detőbe, 1076 Thököly 
út 3.

OKTATÁS
Oroszból állami nyelv* 
izsgára, felvételire 

felkészítem. Főiskolai 
tanárnő. 16-83-16, 
Érettségire intenzív 
matematika előkészítő- 

3  jelentkezni lehet 
[egyénileg vagy kiscso
portos formában. 781- 
601.

VEGYES
J'akondfogó kapható- a 
készítőnél 120 Fj/db. 
[Mikron Gm. Vi,, Ara
di u. 66. 8—14 óráig.
Tel.: 372-405.______
Fekete és vörös, rövid 
szőrű, valamint vörös 
hosszú szőrű tacskó- 
kölykök, győztes szü
lőktől kaphatók. Pilis 
Etídréné aranykószorús 
mestertenyésztőnél, Bp.kér.. Szilágyi E. 
fasor 25. Tel.: 162-158. 
Lakóépületek (családi 
ház, társasház, nyara
ló) és tetőtérbeépítés 
tervezését vállalja »A« 
kategóriás építészmér- nők. Tel.: 568-829. 
Saját ingatlanban levő 
cukrászda termelőnek eladó. Pest határában.
Jó forgalmú 192052« 

jeligére a Felszabadul 
lás téri hirdetőbe.

Nagyon jó megjelenő? 
sű, 168/72, csinos, nem 
dohányzó, alkalmazko- 

[ dó természetű, lakás
sal, személygépkocsival 
rendelkező, fiatal nyug
díjás, egészséges, öz
vegy nő korban hoz
záillő, hasonló adott
ságokkal rendelkező és 
igényes, diplomás! férfi 
levelét. várja tartós kap
csolathoz, esetleg házasság céljából. -»Tisz
ta erkölcs. B. 4224« 
Jeligére a Magyar Mé
dia, Bal zap u. 12. 
címre.
33/163 58, cálnos, sző
ke. egyetemet végzett, 
egyedülálló, saját • la
kással rendelkező nő 
vagyok. Keresem diplo
más. magas, sokolda
lúan művelt, még 
gyer/neket akaró leen
dő társamat, házasság 
céljából. »Kényszerpá
lyán V. 96« Jeligére a 
hirdetőbe. 1076 Thö
köly út 3.
Magas, szőke. 45 éves 
hölgy megismerkedne 
színházat szérető, in
telligens, 'magas férfi
val, 55 éves korig. Pár 
soros bemutatkozó le- 

[ vetet és telefonszámot, 
esetleg . fényképet is. 
kérek. »Húsvét B. — 
4217« jeligére, a Ma
gyar Média, Balzac ni. 
12., címre..

Magos, 70—76 éves, vékony, diplomás fér-, 
fi éleltársal keres, csi
nos. Jó megjelenésű, nyugdíjas diplomás öz
vegyé. Belterületen Jó 
laká’som van. »Budapesté B. 4269« jeligére 
a Magyar Média, Bal-' 
zac u. 12. címre.
Keresek egy olyan ren
des férfit társnak, 64 
évesig, aki nagyon 
magányos és szeretne 
boldog lenni egy 62 éves özvegyasszonnyal. 
(»Szeretném megtalálni 
N. 13,10« Jeligére a hirdetőbe. 1076 Thökö- 
ly út 3.
Hatvanéves, egyedül 
'élő, jól szituált, sző
késbarna nő, megis
merkedne 65 .évesig, magas, egyedül élő 
férfival. Anyagiak' ren
dezettek. »Te vagy a 
fény az éjszakában N. 
1309« Jeligére a hirde
tőbe, IÓ76 Thököly út 3. sz.
54 éves, középtermetű, 
csinosnak mondott, öz
vegy, értelmiségi nő 
vagyok. Anyagi körülményein rendezettek, 
lakásom van. Keresem 60 éy körüli, lehetőleg 
középfokú végzettségű. 
Intólllgensi korrekt tár? 
sam. »Napsugár N. —* 
1369« 'jeligére a hirde
tőbe. 1076 Thököly úl 3.
58 éves. 165 cm ma
gas, független nő nem dohányzó társat keres, házasság céljából. — 
•Város peremén N. 
1402« jeligére a hirdetőbe, 1076 Thököly út 3.
Megismerkednék kizárólag házasság céljá
ból kiegyensúlyozott, 
családcentrikus, 46 és 
52 év közötti, 172 cm 
feletti, 'felsőfokú vég
zettségű férfival. Én 
az átlagnál csinosabb, 
karcsú, vékony, elvált, 
gyermektelen, értelmiségi nő Vagyok. Ren
dezett körülmények kö
zött élek. »Optimisták 
tavasza B. 4185« jel
igére, a Magyar Mé
dia, Balzac u. 12. címre.
FELESÉGET KERES

51 / 180-as, diplomás 
férfi, kisfiával, házias 
hölgy levelét várja há
zasság céljából, 40 éves 
korig. »Tavasz N. 
1401« Jeligére a hirde
tőbe. 1076 Thököly út 
3.
68 éves férfi jó anytfgi 
körülményekkel, 60 
évesig egyedülálló társ
nőt keres. »Fájó ma
gány N. 1432« jeligére 
a hirdetőbe, 1076 Thö
köly út 3.
Romantikus lélek va
gyok. Keresek valakit, 
élettársnak. feleségnek. 
Milyen legyen? 62 év 
körüli, jó természetű, jó alakú, túlsúly nél
küli. Szeresse a termé
szetet, 'Irodalmat, mű
vészeteket. Ne legyen 
dipolmás. vagy annak 
özvegye. Egyszóval egy
szerű legyen, de nagy
szerű. »Válaszolj Ked
ves N. 1409«'jeligére a 
hirdetőbe, 1076 Thö
köly út' 3.
38 év körüli, 170 cm 
magas. egyedülálló, 
egyszerű, vidám, nem 
diplomás feleséget ke
res egy jó megjelenésű férfi,' jó anyagiakkal. 
Virág B. 4122« jeligé- 
e a Magyar Média. 

Balzac u. 12. címre.
70/160 cm magas nyug
díjas keresi olyan nő 
ismeretségét, aki békes
ségben tudna élni. La
kás .van. »Tavasz V. 
94« jeligére a. hirde
tőbe. 1076 Thököly út 
3.
Diplomás, doktorált, 
elvált férfi, gimnazis
tái és általános Iskolás 
fiaival keres szerein! 
tudó, nem emancipált, 
diplomás nőt, 35 éve
sig. »Idegen nyelvtu
dással előnyben N.
335« jeligére a hir

detőbe. 1076 Thököly 
3.

Nem dohányzó, józan 
életű, sportos vízvtze- 
lékszerélő kisiparos — 
friss nyugdíjjal, budai 
kertes házzal, berekfürdői nyaralóval, ~ — 
egészséges, még csalá
dot tervező feleségei keres. 45 éves korig. 
•Már a Nap is leme
nőben . tüzet rakott a 
felhőben N. 1355.« Jel
igére a -hirdetőbe, 1076 
Thököly út 3.
Vidéki nagyvárosi, 34 
éves, független férfi 
társat keres. »Tavaszi 
szél V. 36« jeligére a 
hirdetőbe, 1076 Thökö
ly út 3.

IM-es VW 1300. "ga
rázsban tartott, kitűnő 
állapotban, első tulaj
donostól 92 ezerért el
adó. Tel.: 06-41-11840.

Építkezéshez házilagos 
kivitelezésű csörlő, be
tonkeverő eladó. 781' 601.
Overlock » 4 szálas, 
vámkezelt eladó. Ér
deklődni 622-344 tele
fonon. este.

A D Á SV ÉTEL
C40-es cirkógejzír és 

BP-[600-as, III. oszolopos, 
XI. kér., Fehérvári út [öntöttvas radiátorok 
211., munkaügyi oji-’J együtt eladók. Este 8 tály. Tel.: 811-730, 1 ulán: 325-560.

Elcserélném Kőbánya 
központjában levő ta
nácsi, 51 nm-cs, két
szobás, összkomfortos, 
telefonos, liftes laká
somat; Kérek kétszo
bás, vagy másfél szo
bás, tanácsi, telefonos, 
liftes, komfortos lakást 
45 hm-ig. Érdeklődni: 
348-428.

ALBÉRLET
Fiatal, diplomás, gyer
mektelen házaspár épít
kezés időtartamára 
összkomfortos, Moszk
va térhtz jó közieke- 
dősű lakást vagy levá- 
1 asz tolt lakrészt bérel
ne tisztességes árón. 

1158-467. este.

Villanyffités, villany- 
bojler, *' villanytűzhely, 
villanyvilágítás, csalá
di. társásházak villany
szerelésé, ügyintézéssel. 
Majakovszkij u. 93. -r 
Farkas: 426-453, reg
gel.____________

Velencei-ló melleti, Sií: 
korón panorámás üdü
lőtelek, üdülőépület 
kész alsó szintjével, 
igényesnek eladó. — Agárd, Chernél u. 10,

Forgalmas budapesti 
piacon melegételes üz
let átadó, lakáscserével Is. »Búié 194296« Jel
igére a Felszabadulás 
téri hirdetőbe.
Konténerrel szállítok 
sittet, törmeléket! Tel.: 86-86-87.

lokajban, óvár u. 32. 
béri, nagyméretű csalá 
dl ház vagy házrész 
és építési telek eladó. 
Érdeklődni:,- Vaszil' 
László, Kerepestarcsa, 
Tölgyfa u. 3.

Festő, mázoló, tapétá
zó kisiparos rövid ha
táridőre' munkát vál
lal garanciával, közül
ietektől is. Tél.: 417- 
799. 17 órától.

Május 1-jélől kb. egy 
évre kétszobás, budai, 
déli fekvésű, erkélyes. 
Jó közlekedésű lakást 
bérelnék,. »Telefon N. 
1608« jeligére a kiadóba.

Eladó XIII. kér., Rönt] 
gén utcai 34 ntnH 
öröklakás, 1 100 000 
Ft-ért. 119-378.
Budai, másfél szobás. 
41 nm;es. tehermentes 
öröklakás eladó. Vaj- 
nár Zoltán, XII., Bö
szörményi út 40. 1. em.
Budakeszi MÁV Sza
natóriumnál. Guszev u. 
8., kettőszoba, konyhu 
fürdőszobás zárlveran- 
dás, pincés családi 
ház eladó. Érdeklődni: 
Guszev u. 5.

641-537, NSZK szülők 
I töl óriás Schnauzer kis
kutyák, fül- farokvá 
gotten eladók. 64I-537J
Reluxa, mlniredőny — 
reális áron, két héten 
belül, garanciával. — Tel.: 362-802.
Guruló kirakat 60x135 
cm méretben eladó. Megtekinthető Pepita 
Divatáru, VII., Lenin 
krt. 19. IO—I8 óráig.

VILLANYSZERELŐ- IPARI 
VÁLLALAT
felvesz;
-  JÁRMŰVILLAMOSSÁGI 

SZERELŐT,
-  ADAGOLOK

beállításában »
GYAKORLATTAL
RENDELKEZŐ
AUTÓSZERELŐT,

-  GUMISZERELO SZÁK-, 
ILLETVE BETANÍTOTT 
MUNKÁST, 
JARMOALKATRÉSZ- 
ISMERETTEL RENDELKEZŐ 
BEOSZTOTT RAKTÁROST,

autójavító üzemébe. 
Jelentkezni lehet: Bp. III., 
Huizti u. 3.,
Molnár Ferenc 
ilzentvezetónél, továbbá
-  SZALLITO-RAKODÓ 

KOCSIKÍSÉRŐ
munkakörben 

szállítási részlegünkbe. 
Jelentkezni lehet: Bp. III., 
Huszti u. 3.,
Szénási Gyula 
szállítási vezetőnél 
Tel.: 884-118.
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