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A Magyar N enuel hirdetésiéi- 
▼étel. az alábbi helyeken: TELE
FONOS HIRDETÉSEK: Stl-SU «LA
KOSSÁGI, KÖZÜLETI). HÉTKÖZ
NAP s—20 Ór a io , s z o m b a t ,
VASÁRNAP M )  OBAIO.

LAKOSSÁGI hirdetésiéivé Do
hány U. M. BZ. 224-466, 223-430.
I—17.30-lg. reklamáció: ulti. Bal
zac u. 12. tz. Tel,: 490-220. Hét
főn, kedden. csütörtökön: 10— 
IT J H l Szerdán: M0—lf  óráig Pén
teken: 9J0-1I óráig. Szombaton: 
9—12 óráig. Thököly u. S. «kizáró
lag házazaág) 424-769, hétfő: 9-16  
óráig) kedd—szerda: 9—16 óráig; 
csütörtök: 9—19 óráig; péntek 9— 
19 óráig, reklamáció: ultt.

KÖZÜLETI hirdetésiéi?.: 221-295/ 
919, 919, 999, 219-os mell. Bp.. VII., 
Lenin krt. 9—11.« 111. em. 992. szo
ba, hétfő—esOtörtök: 9-19  óráig, 
pénteken 9—14.90 óráig, reklamá
ció: ulti.

KÖZLEMÉNYEK
— Elveszett aug. 25-én. a F arkasré

ti tem ető közelében 5 hónapos, nagy 
term etű  ném et-juhász—berni pásztor 
keverék  kan. kutyánk. Háta fekete, 
•melle fehér, lábal zsem leszínüek. ló
gó fülekkel. B ernát névre hallgat. 
M egtalálónak ju ta lom ! 860-064, Nóga.

. X
— ANGOL kiscsoportos nyelvokta

tás á ltalános Iskolásoknak (haladók
nak is) a Kosztolányi térnél. Tel.: 
1669-494. X

— A Szabad D em okraták Szövetsé
ge zuglói szervezete szeptem ber 3-én, 
kedden 18 ó rakor lakossági fórumot 
rendez, ahol bem utatja  egy po ten
ciális országgyűlési képviselőjelöltjét 
is. Helyszín: Zuglói mozi (Angol u. 
26:); X

— Szakszervezetek Fővárosi M űve
lődési Háza (XI., Fehérvári út 47.) — 
szeptem bertől — LÁNYOK, ASSZO
NYOK részére az alábbi tanfolyam o
kat ind ítja : Divatos, egyszerű kftny- 
nyen m egvarrható  ruhák  szabás-var
rása kedden, csütörtökön 17—19 óráig, 
A tanfolyam  4 hónapos (1x2 órában) 
32 órában. Tanfolyam  d í ja : 1300 Ft. 
Eg é s z s é g ü n k  v é d e l m é b e n , zenés 
kondicionáló to rna  (heti 2x1 órában) 
32 órában, hétfőn, szerdán 17 órától. 
1. csoport 17—18 óráig 14—30 éves 
korig, 2. csoport 18—19 óráig 30—50 
éves korig. A tanfolyam  díja 4 hó
napra 1180 Ft. Gyesen lévő m am ák fi
gyelem ! Zenés kondicionáló torna, 
kedvezm ényes áron 4 hónapra 960 Ft. 
Hétfőn, szerdán 10— ll  óráig. A fel
sorolt tanfolyam ok kezdése a be ira t
kozáson történő megbeszélés szerinti 
Időpontban. B eiratkozás: 1989. szep
tem ber 4-én, 5-én, 6-án 16—19 óráig. 
Felvilágosítás: Szakszervezetek Fővá
rosi Művelődési Háza 1119 Budapest. 
Fehérvári út 47. 1811-360 196-os m el
lék. X

— A Rozm aring SE Sflskola 4—17
éves fiatalok részére sí tan folyam ot 
indít. B eiratkozás és tandíjbefizetés 
1989. szeptem ber 4—5-én 16.30—18.30-ig 
a Budapest, I.. Ostrom u. 27. sz. alatti 
Rozm aring irodában, valam int szep
tem berben csütörtökönként 17.30-tól a 
T abánban, a Rácz fürdő parko ló já
nál. X

— A M agyar—Izraeli B aráti Társaság 
következő találkozóját szeptem ber 4- 
én. hétfőn 17 órától rendezzük a T é
ka Könyvértékesítő Vállalat központ
jában. (Bp. XIII.. V ád  út 19.). X

— A Kondoros! úti uszodában szep
tem ber l-jétől tanfolyam ok Indulnak 
m inden korosztály szám ára : BALETT, 
DZSESSZBALETT KONDITORNA 
(AEROBIC). RITMIKUS TORNA ÓVO
DÁSOKNAK. Érdeklődni, je lentkezni 
lehet augusztus 28-tól kedd, csü tö r
tök. péntek  18 és 19 óra között az 
uszoda pénztára  élőftl asztalnál. Cífii: 
Kondoros! ú t 14. X

— A KREATÍV MOZGÁS STÜDIÓ
szeptem ber 6-án Indítja  hetedik évad
ját. Dzsessz-, m odern-, és sztepptánc. 
táncszínház am atőröknek és profik 
nak. kezdőknek és haladóknak. Gye
rek tánc és képzőm űvészet 6 éves ko r
tól. K ondidótánc. gyógy mozgás fia
taloknak és Idősebbeknek Is. Reggel 
7-től este 9-ig. B eiratkozás: szeptem 
ber 4—5-én. ll- tő i 20 óráig. XIII.. Csa- 
nády 19. Telefon: 1494-393. X

— A Babilon N yelvstúdió szept. i l 
lői 9 hetes heti 2x3 ill. 3x3 órás an 
gol és ném et nyelv tanfolyam okat, in
dít a város több pon tján . Beiratkozás 
naponta 10—17 óra között. Szintfel
m érés szept. 5—6—7-én, 14—17 óra kö
zött. Bp. XIII.. Szt. István  krt. 22. I. 
9. T el.: 1314-672. 1359-825. X

— AÉTV Nyelvi Központ 3 hónapos, 
heti 1x2 és 2x2 órás. reggeli és dél
u táni angol és ném et nyelv tanfo lya
mai szeptem ber 18-án indu lnak . T an
d íj:  40.— Ft óra. B eira tkozás: szep
tem ber 1-JétÖl naponta . 8-tól 18 óráig, 
I. kér.. K risztina k rt. 99. I. em elet 112. 
terem . Telefon: 1369-122 384.

• — N yelvtanulás =  ELŐ NYELVEK 
SZEMINÁRIUMA, (a lap ítva : 1949), sa
já t tananyag, hanganyag, video, lim i
tá lt létszám ú csoportok. Heti 1x2 óra, 
3 hónapra 1000 Ft. heti 2x2 óra 2000 
Ft. B eiratkozás: Bp.. V.. Fejér György 
U. 8. Szeptem ber: 4—15-ig. délután 
3—7-lg. TELEFON: 356^94. X

— Dr. Vajda László fogszakorvos
rendelési ideje megváltozott. H étfő: 
15—18. kedd 15—19. szerda 9—11. c sü 
lörök  15—19 és megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés a 16-44-793 telefonon 
(Uze-nétrögzitövei). A rendelés helye 
változatlan XIV. Lum um ba u. 168. \

DRÁVA AUTÓ 
XIII., DRÁVA U.I7;

HASZNÁLT
GÉPKOCSIKBÓL

VÁLASZTHAT.
BELFÖLDI

GARANCIÁVAL
DEVIZÁÉRT
KAPHATÓ!

— Dr. Gilde Katalin, onkológus
bőrgyógyász, kozmetológus szakorvos 
Ismét rendel hétfőn kánt 5—7-ig. Le
nin k rt. 30. L l. T e l :  42-62-41. x

— TINI TÁNCISKOLA indul , a
MOM M űvelődési Központban, kez
dőknek és haladóknak (Bp. XII., 
Csörsz u. 18. T el.: 566-649, 752-649)
szeptem ber 16-án illetve 17-én. Fog
lalkozások: szom baton dél élőit, illet
ve vasárnap délután. Tanfolyam i d íj: 
700 Ft/4 hónap. B eira tkozás: szeptem 
ber 4-én és 5-én 15—19 óra  között a 
művelődési központban. X

— Orgonahangveraeny a Mátyás-
templomban. A M agyar Zeneművésze
ti Társaság szervezésében szeptem ber 
2-án. szombaton este 8 órakor, Sebes
tyén János  és Faragó Laura hang
versenyt ad a Budavári M átyás-tem p
lom ban. . X

— ANGOL. NEMET. FRANCIA. 
SPANYOL, ARAB nyelvtanfolyam ok 
OKTÓBER 9-től 15 héten  keresztül, 
kis létszám ú csoportokban, kezdőtől a 
nyelvvizsga-előkészítőig. Heti 2x2 óra 
délelőtt vagy délu tán , Illetve 1x4 óra 
szom bat délelőtt. T a n d íj: 2500 Ft— 
3000 Ft-lg (tudásszintűtől függően). Elő
jegyzés: szeptem ber 4—8-lg naponta 
14—17 óráig. B eira tkozás: szeptem ber 
l l —29-lg hé tköznap 17—19 óráig, Cím t 
II., M arczlbányl té r  5/A. Telefon: 
355-739, 151-208, 939-917, 150-019. X

— Látogasson el velünk a napfényes
Hellas tá ja ira . Athénbe, a kultúra  
bölcsőjébe 1989. szept. 21—30-lg. Ér
deklődni lehe t: 183-636. v

— Szoftver-börze a  Csokonai Műve
lődési H ázban! Szeptem ber 2-től m in
den szom bat déle lő tt 10—15 óra kö 
zö tt C—64. C-f-4, C—18, Amiga. Spect
rum  program  csere-bere, ha érdekel, 
gyere e l: B udapest XV., Eötvös u. 
64—66. Telefon: 690-495. M egközelíthe
tő a  Mexikói útról 25-ös autóbusszal.

- ... | v

— Óvodások és Iskolások részére 
to rna, művészi torna, karate, fe lnő t
teknek  kondicionáló tanfolyam  B uda
p est több pontján. Jelentkezés VIII., 
Szentkirályi u. 26. Spartacus székház
ban szeptem ber 4—8-ig. Tel.: 3B4-422.

— Szárnyashajóval kirándulás Po
zsonyba 1989. szeptember 14-én, csü
törtökön a TIT Budapesti Szerveze
te rendezésében. Városséta Pozsony 
belvárosában. Részvételi d íj: 1250,— 
Ft. Jegyek a TIT jegyirodában (Bp. 
VI., Lenin krt. 98. Tel.: 119-467) kap
hatók.' X

— Az ANGOL STÚDIÓBAN szep
tember 4-től kezdő és haladó tanfolya
mok indulnak minden napszakban 
XII., Kútvölgyi út 87. X

— ANGOL-tanfolyamok az EURO- 
SCHOOL-ban! 12 hetes általános tan
folyamok minden szinten, közép é s  
felsőfokú nyelvvizsgaelőkészítés, kül
kereskedelmi és pénzügyi tanfolya
mok. VIDEO Klub. Tandíj: 3300. 111. 
3900 Ft (szaktanfolyamok). Szintfel
mérés és beiratkozás: Fővárosi Ta
nács Dolgozóinak Klubja, V., Tanács 
krt. 29—30. Szeptember 4—8., Ul., ll— 
15-ig. 17—19 óráig. Tel.: 381-932, 8—12-ig. 
és 555-265 egész nap a beiratkozás ideje 
alatt.

— Kézikönyv nyugati autók vásár
lásához című kiadvány terjesztésére 
30"o terjesztői jutalékkal viszonteladó
kat keresünk. Átvehető minimum: 
1000 példány, 90 F t db áron. Bp. 1361, 
Pf. 13. Tel.: 167-534. 125-575. X

— AZ EURÓPAI NYELVEK STÚ
DIÓJA 6—19 fős kiscsoportoknak be
szédcentrikus angol és német tanfo
lyamokat Indít szep.-től febr.-lg: kez
dőtől a felsőfokú . nye[yylzsga-élőké- 
szitőlg minden napszakban, heti 2x2 
(szombßton 1x4) órábqr). ,A  tandíj; 
4300 Ft <55 Fl óra). Beiratkozás és tu
dásszintfelmérés: szep t 4-én és S-én 
l l—18-tg, valamint szept. 6—15-ig, hét
köznap 16—18 óráig a Vili., Szentki
rályi u. l B-ben. T .: 1156-114, 1371-657.

— Nagyszabású ismerkedési estek
vasárnaponként öttől a Te-fÉn-ben. 
Bem rkp. 30. Levélpressz. X

— A BELVÁROSI NYELVISKOLA 
KISCSOPORTOS BESZEDCENTRIKUS 
angol, némeet, spanyol, olasz és fran
cia tanfolyamokat indít szept. 18-tól 
kezdőtől a nyelvvizsga-előkészítő 
szintig. Gyermekcsoportokat (angol
ból) és vállalati csoportokat Is szer
vezünk. Tandíj: 3900 Ft (64 óra, heti 
2x2 vagy 1x4 óra). Beiratkozás és 
szintfelmérés: aug. 28-tól szept. 15- 
lg, 15 és 19 óra között; Bp. V., Veres 
Pálné u. 26. 1113. Tel.: 1188-639. X

ÁLLÁS
Kisvállalat bérelszá- 
molásban Jártas SZTK* 
ügyintézőt felvesz. — 
Részletes tájékoztatás 
személyesen: Bp. XIV.- 
ker.. Egressy u. 62—
68., vagy telefonon: 
643-255, a főkönyvelő
nél.

Nyugatnémet 
vegyi cég
budapesti
Irodája
mérnök-
üzletkötőt

keres.
„Lelkiism eretes
m unka
236-2360" Jeligére 
a Felszabadulás 
téri
hirdetőbe.______

Figyelem! Ofszet gép
mester munkatársakat 
keresünk felvételre — 
egy műszakos munka
rendben, B/2 gépekre. 
Telefon: 140-2546.

K önyvkiadó
válla la t
felvesz
közgazdasági
érettségivel
rendelkező

könyvelőt. 
Jelen tkezés: 
v .  kér.,
V örösm arty tér 1. 
X. em. 1051. sz. 
T e le fo n :
118-5270.

Az Államigazgatási 
Számítógépes Szolgálat 
Informatikai rendszerek 
tervezéséhez, fejleszté
séhez, üzem fenntartásá
hoz lel vesz közgaz
dászt, üzemgazdászt, 
villamosmérnököt, v il
lamos üzemmérnököt, 
programozó matemati
kust. programtervező 
m atematikust, pálya
kezdő diplom ásokat. 
Szakmai, nyelvi to
vábbképzést. export 
m unkában való részvé
tel lehetőségéi és p á
lyakezdés! támogatást 
biztositunk. jelentke
zés: 812-782 telefonon, 
vagy Bp. X I.. Andor 
U- 47—49. Személyzeti 
Ofr/tál>on.

57 éves vegyész üzem- 
mérnöknö angol alap
fokú nyelvvizsgával. 6 
órás munkahelyei ke
res. »Sürgős NT. 164« 
jeligére a kiadóba.

Chemokomplex 
K ülkereskedel mi 
Vállalat 
pénzügyi 
osztályára 
felvesz 

előadói. 
Jelentkezni: 
132-6384.
Pszichiáter pszicholó- 
gus mellett, tanulási 
szándékkal, állást ke
res. »Együttműködés 
NT. 163« jeligére a 
kiadóhivatalba.
A Balkon Magasépítő 
Kft. azonnali belépés
sel felvesz: villanysze
relő és épületasztalos 
szakmunkásokat, ló 
kereseti lehetőség! Vi
déki dolgozók részére 
korszerű munkásszál
lá»! jelentkezést vár
juk hétfőtől péntekig,
8— 13 óráig a 188-071 
tclcfonszámon, vagy 
1031 Bp. Zaránd u.
I. elmünkön.
A Mozgássérültek Pető 
András Nevelőképző 
és Nevelő Intézete fel
vételre keres gzonnali 
belépéssel aszta lost,' 
festőt. segédmunkást, 
jelentkezni lehet sze
mélyesen, az Intézet 
üzemeltetési osztályán.. 
Bp. X II.. Kútvölgyi út6.- : ■ y _____
Kínai, angol kW pfo- 

,kú, orosz felsőfokú 
nyelvtudással, bölcsész 
diplom ával állást ke
resek. választ »Kelet 
113563« Jeligére a Fel
szabadulás téri hirde
tőbe.
Programozó matemati
kus állást változtatna 
tíz  év szakm ái, öt év 
vezetői gyakorlattal. 
A jánlatokat: »jogász
feleség 166895« jeligé
re a kaposvári hirde
tőbe kérek.

A Trabant Ferencváro
st A utójavító Vállalat 
(Bp. IX .. Táblás u. 4.) 
felvételre keres: szak
képzett anyaggazdászt, 
két műszakos raktári 
kiadónőket. takarító
nőt, segédmunkást, le- 
lentkezés a fenti e l
men. ‘/ c m íb c x n

A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA 
Főszerkesztő: Soltész István 

H elyettes főszerkesztő: K eserű Ernő és Tóth G ábor 
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Terjeszti a  M agyar Posta. Előfizethető bárm ely h irlapkézbesitő  postahivata lnál, 
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Irodánál (HELIR). B udapest XIII., Lehel u. 10/a. 1900 
közvetlenül, vagy postautalványon, va lam in t á tu ta lással a 
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Gimnázium angol sza
kos tanárt keres sür
gősen, speciális és nor
mál csoportok tan ítá
séra. Tel.: 157-4283.

Fordító
irodánkba 

bedolgozó 
gyors, pontos 
és m egbízható 
angol, ném et 
és francia 

fordítót 
keresünk. 

Jelentkezés 
naponta 
12—16 óra 
között, a 
149-5846
telefonszám on. 
Panyi István 
m enedzsernél. 
ATS •
Kisszövetkezet.

A 46. Sz. Váci Mi
hály Kollégium felvesz 
asztalost és takarító
nőt. jelentkezés Her
nádi Istvánná gond
noknál, tel.: 183-2798. 
elm: Bp. XIV., Mo- 
gyoródi út 128.

Budapesti 
Geodéziai és 
Térképészeti 
Vállalat

felvesz
középiskolai
végzettséggel.
valamint
középfokú
szakirányú,
munkaügyi
tanfolyammal
rendelkező,
gyakorlott

munkaügyi
előadót

munkaerő
gazdálkodási
területre.
Bérezés 
megegyezés 
szerint. 
Érdeklődni: 
163-5283. vagy 
163-7218 329, Hl. 
személyesen:
Bp. XIV. kér., 
Bosnyák tér 5. 
VII. em., 
munkaügy._____
Export radet Budapest. 
Svéd Kereskedelmi Ki- 
rendeltség angolul jól 
beszélő, dinam ikus és 
rugalm as, 40 év körüli 
gépkocsivezetőt keres, 
aki szállítási és vám
ügyi kérdésekben Is 
Járatos.- jelentkezés; 

őkaJi-Gausz Juditnál, 
561-019 és 561-046 te
lefonszámon. m unka
időben.

3 éves Fiat Unó, bO- 
as típus. 55 000 km- 
rel eladó. Tel.: 175- 
0417.
Lada 1300 S 1.5 eves 
jio 000 km-rel, garázs
ban (ártott, extrákkal, 
310 000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 163-1144.
Skoda 120 L GK 
rendszám ú, igényesnek 
eladó;' M egtekinthető 
8—i19' óráig naponta. 

Hegedűs Oltó. — Bp. 
XV III. kcr.. Csontvá
ri u. 31.
VW I 2 Ö Ö ,20 evés, 
ka ros szé ri a h i b á s , el
adó. Este: 156-2358.
PK-s 1500-as Lada el- 
adó. Tel.: 280 Szen
tes. Ifjúság sétány 15.
6  hónapos, hófehér 
2107 Lada igényesnek 
eladó. Rádió-magnós, 
garázsban tartott. 185- 
6666, este.___________
«rarnnTTTTTTs
kiváló á llapotban. — 
60000 km-rel 100 000 
fí-ért eladó. 111-6511.

ASUM 10/ 150-Cs, sok 
m unkával, eladó. Bp. 
1141 Mogyoródi úl 125/B.
Passap motoros digi- 
coloros és egy négy- 
színváltós. gyári m o
toros kötőgép eladó. 
Szombat, vasárnap Bp. 
1141 Mogyoródi út 
123/B.

Sós Antikvárium m a
gas áron vásárol régi 
könyveket, térképet, 
levelezőlapot. hagya
tékot. Nagyobb könyv, 
tárái lakásán értékel
jük, készpénzzel fize
tünk, elszállításról 
gondoskodunk. V I.. 
Szondi u. 48 Tel.:
521-556._______________
Megvenném Riggers: A 
ház, amelynek nincsen 
kulcsa. Gasion Le- 
voux: A fekete kastély 
című műveket. Véber, 
Bp. 1121 Béla király 
ú t 55, A. Tél-: |73- 
9804.

A D Á S V É T E L
Gyönyörű, törzsköny
vezett vlzsiakölykók 
eladók. Tel.: 160-1070.

Svéd, aranysárga vil
lanytűzhely, 2 panorá
ma sütővel, Igényes
nek eladó. 121-4745.
BÍogillszta, előnyös 
szerződési feltételek
kel, szerződéssel, OTP 
ügyintézéssé! eladó. 
Készpénz esetén ál 
megegyezés szerint. 
K orlátlan eladási le
hetőséggel, humusz
visszavásárlás 3 évig. 
Tel.: 06-76-51-118. 06- 
76-51-108, 60-75-51-
544.

L A K Á S

Műegyetemnél levő 2 
szoba személyzetis, er
kélye«. Liftes, telefoj 
nos. tanácsi lakásom 
kisebb telefonos örök
lakásra cserélem. Tel.; 
185-9744, 131-2671.

Keresek diplom ata hé 
zaspár barátaim nak 3 
szobás, bútorozott, te
lefonos lakást szép he
lyen, Budán. Tel.: 
357-885.
Kétszintes, két fürdő
szobás, 170 nm-es, ön
álló  villámai telefon
na! és garázzsal, köz
ponti fűtéssel. Igényes
nek, bútorozva. 24 hó
napig bérbe adom. Ér
deklődés 17— 19 óra 
között: 135-2207 táv
beszélő állom ástól le
hetséges.
50 éves, leinform álha
tó, nem dohányzó, mű
szaki értelmiségi ki
m ondottan szolid és 
csendes albérletet keres 
Budapesten. »Telefon
számos válasz N. — 
1710« jeligére a kiadó
ba. '

IN G A T L A N
Hűvösvölgyi 1.5 szo
bás, hálófülkés örök
lakás. saját használa
tú hobbikerttel, parko
lóval, 2 650 000 Ft-ért 
beköltözhetően eladó. 
Tel.: 586-484.
Zöldövezeti, négyes 
társasházban 81 nm- 
es, etázsffltéses. három 
|(külön-külön bejáratú) 
szoba Összkomfortos, 
földszinti, tehermentes 
lakás, garázzsal, szén
tárolóval, mosókonyha 
és kis kertrésszel, ha
láleset m iatt 3 m illió 
Ft-ért sürgősen eladó. 
Vezetékes gáz a lép
csőházban. Érdeklőd
ni: Ratkó Sándor, — 
8230 Balatonfüred, 
Endrődi S. u. 17. — 
M egtekinthető 1989. 
szept. 16-án 10— 12
óra között: Bp. X I., 
Hársmajor u. 4.

Salgótarjánban 55 nm- 
es. kétszobás, komfor
tos öröklakás eladó. 
Tel.: 559-809.
111. kér., leles utca 
ban 800 n.-öles tel
ken, 62 nm-es ház. be
költözhetően eladó. —
Tel.: lfo-1775.________
Dömtoon̂ Ŝunakanyar 
legszebb panorám ájá
val, téliesített, telefo
nos, garázsos nyaraló 
eladó. Tel.: 183-0260. 
KleDhwiTtliWnín- 
es, erkélyes, tárolós, 
garázsos, telefonos, te
hermentes, panorám ás 
öröklakás igényesnek 
eladó. Tel.: 175-9579.
BalatönmárlafÜrdfin — 
vízpart!, összközmú- 
ves, 106 n.-öles telek 
eladó. Tel.: 142-6980 
napközben. 162-1720 
18 órától, vagy' »Be-! 
ép íthető NT. 162« jel-, 
igére a kiadöba.
Budakeszi, Makkosmá- 
rlán . Gerinc úton nya
raló  eladó. Ara: 2 
m illió Ft. vagy érték- 
egyeztetéssel elcserél
ném (296 n.-öles gyü
mölcsös, kél szoba, 
konyha, pince, garázs). 
Tel.: 114-4366.
Balatonhoz közel csa
lád i ház sürgősen el
adó, Balatonfcnyves- 
alsó. Középút 219. Ér
deklődni: 1067 Szondy 

19. Kardosné. 112- 
[2913.
ö rök lakást vennék Bu- 
dán, 1,5—2 m illió Ft 
értékben. Lehet felú jí
tandó vagy teherátvál- 
lelássál Is. Tel.: 135- 
7601.
Budapesttől 10 km-re. 
Főt központjában 
nagyméretű, új családi 
ház eredeti, boltíves 
parasztpincével + ga
rázzsal, félig kész 
padlásszobákkal, 210 
n.-öles telekkel, beköl
tözhetően eladó, vagy 
Nagykanizsára, kisebb 
családi házra, esetleg 
öröklakásra cserélhető. 
Értékkülönbözet meg
egyezés szerint. Érdek
lődni lehet: Fői, Ke
mény G . u. 16.
PlIUborosJcnő Ezüst- 
hegyi út 2426/5 hrsz. 
a la tt, telek eladó. A 
telken komfortos nya
ralóval. Ara: 1,8 m il
lió Ft, Tel.: 06-26-39- 
212.

Sashalm iak, m átyás
földiek! M a tem atik a- 
fizika tanárnő a nagy 
SZTK m ellett, előké
szítést, korrepetálást 
vállal egyénileg, be
vált módszerrel. Tel. 
este: 184-6987.
Egyetemista, felsőfokú 
nyelvvizsgával, hosz- 
szabb német ösztöndíj 
u tán , kezdőknek, ha
ladóknak német nyelv
ó rát ad. Tel.: 137- 
8951.

GONDOZÁS
H áztartási m unkák el
végzéséhez, kamaszodó 
gyermekeim nevelésé
hez segítséget keresek 
Budán. jelentkezés: 
»Leinformálható —

112768« jeligére a Fel- 
szabadulás téri hirde* 
tőbe.

VIOV«
Kert tervezést, parkosí
tást, tereprendezési, 
sportpályák építését 
közületeknek is v á lla l
ja kertészmérnök. Tel.: 
802-665, 295-077.
G áz bevezetés, köz- 
ponti fűtés szerelés, 
fürdőszoba felú jítás, 
rövid határidőre. 12— 
—20 óráig: 658-740.
Padlófűtés, központi 
fűtés tervezése, szere
lés b iz tosításiva l. — 
373-194.

Érdeklődik 
a gnosztikus 
filozófia iránt? 
Írjon „Rózsakért 
N. 3650" jeligére 
a kiadóba.
A Mcnedékblzotiság 
alap ítványa irodának 
való kettő-, három he
lyiséges bérleményt ke
res telefonnal, lehető
leg központi helyen, 
ügyfélszolgálata szá
m ára. 113-6591, 10
órátó l 16 óráig, üze
netrögzítő: 112-2329.

Pakson, főúton 3 szo
bás, kertes lakóház, 
üzlethelyiséggel, rak 
tárral eladó. »Maina 
N. 1620« jeligére a 
kiadóba.

Kertészmérnök terep- 
rendezést, füvesítést, 
parkosítást válla l, a l
kalm anként. 752-215, 
délután.

Az

című lap 
naprakész 
Infor
mációkkal, 
lakás-, 
telekárakkal, 
ingyenes 
hirdetéssel, 
üzleti és 
jogi
tanácsadással 
segíti önt az 
Ingatlan
piacon. 

Szám ítógépes 
ad a tb an k ja  
Ö nnek Is ta lá l 
p a rtn e rt, ha  
venn i, eladni, 
cseréln i kíván . 
C ím : Bp. 1054, 
Szem ere u. 21. 
Ü gyfélfogadás: 
H étfő, kedd, 
csü tö rtök  
14—18 óráig.

Zuglói, négyszobás, 
nagyméretű ikerház sa
roktelken, teljesen sze
p a rá lt  b ejáratta l, duó- 

garázzsal, mosó
konyhával, 90 n.-öles 
telken, telefonkötvény- 
nyel eladó. Szombat, 
vasárnap: Bp. ■ 1141
Mogyoródi úl 123/B. 
Badacsony környékén 
660 n.-öles kordonos 
szőlő eladó. Csodás 
körpanorám a. 120-

£  ladó Vcrcsegy házán, 
Budapesttől 28 km-re. 
120 n.-öles telek, raj- 
iá 45 nm-es üdülő + 
garázs. Érdeklődni le
het: 184-1260 üzenet
rögzítőn. vagy 122- 
2242 telefonon, 8— 13. 
óráig.
700 ezer Ft készpénzt 
és 210 n.-öles balaton- 
szepezdi panorám ás
zártkerti ingatlant 
adok budapesti, sza
bad rendelkezésű 1,5 
;zob$s lakásért. M ini 

den megoldás érdekel.
cl. 185-1889. napköz 

ben.

Rózsadombon a II . 
Hermann O lló utcában 
eladó kertes, társashá
zi. 37 nm-es, teraszos, 
egy szoba hallos, m a
gasföldszinti örökla 
kás. Irányár: 45 000 
F t/n m 5 Tel.: 137-
3689 nappal, 165-
9781, este.

Az Aukció Kft. vásá
rol jó nevű festők fest
ményeit 50— 150 ezer 
Ft-o» áron. Sérültet I»! 
Tel.: 186-1650, 182-
2712. Levél: 1337 Bp. 
Pf. 443.
Xantus Gyula kép el- 
adó. Tel.: 321-426. es
te.
Kovácsoltvas kerítés- 
oszlopok (36 db), 2 m 
magasak, használatla
nok, támasztékkal el
adók. Tel.: 155-3007.
Kél meter magas dato- 
lyapálma eladó. Tél : 
11*9-0749

Erzsébeti, 52 lim-ei 
II. emeteli. kétszobás 
öröklakás Alsótcjeki 
út 32.-ben, beköltöz
hetően eladó- — Tel.: 
148-6542.
Cegléd határában  301 
n.-ÖI zártkert, szőlős, 
gyümölcsös, ú j. lakha
tó  épület rajta, vízzel 
villannyal eladó. — 
Irányár: 380 ezer Ft 
Csapó László. Rp. II 
kcr.. Deák F. u. 12. 
(1028).
Solymáron 200 n.-ÖI 
bekerlteti zártkeri 
szerszámoskamrával el 
adó. Érdeklődni lehe 
Szeged 06-62-15-228 te- 
lefonszámon.
55 nm-es, kétszobás 
összkomfortos lodzsa; 
telefonos öröklakás el 
adó. Bp. XX II. kcr 
Bartók B. 9 /C . II. 8 
Tel.: 173-8616.
Sasadl útnál zöldöve
zeti. panorám ás, 140 
nm alapterületű, kétf 
szintes, garázsos, ker
tes ikervillarész eladó 
telefonos, parabolaan
tennával. Beszámítok 
keltő-, vagy háromszo
bás zöldövezeti, tele 
ionos, garázsos lakás 
OTP átvállalással i[_ 
Tel.: 165-0212 egész 
nap. vagy 141-5604 
reggel f* cMC.

—3 szobás, 
telefonos, 
metróhoz 
közel eső. 
önálló 

lakást 
bérelne 
könyvkiadó, 

iroda céljára. 
Telefon: 884-351.

készítőtől! Alu.-tok, 
kitámasztóval Is. Szo
lid árak, garanciát — 
Tel.: 166*5971.

FÉRJET KERES
Vidám természetű, 39 

vés. karcsú, sötét h a
jú. ku lturális területen 
dolgozó, csinos 1 nő. 
felnőtt korú leányával, 
önálló  lakással, keresi 
korban cs egyéb vo
natkozásban is hozzá
illő. u tazást, k irándu
lást kedvelő, in telli
gens. korrekt, függet
len — lehetőleg gyer
m ektelen — , józan éle
tű férfi ismeretségét. 
'Szám íthatsz rám  B. 
;I2« Jeligére a hirde

tőbe, 1136 Balzac u.
2. cím re.

F íadó vagy Velence 
környékire cserélhető 
büfé-fagy laltozó. Bala
tonkenese. Vörösmarty, 
tér 4.
Pesterzsébeten 2 s 
bás családi ház 160 
n.-ölcs telekkel eladó 

15-0763.
Nyugatnémet házaspár 
(München) keres hotel- 
panziót közvetlenül a 
Balatonnál, saját víz
parttal. vagy Budapes
ten. »Perspektíva B 
282« jeligére a hirde
tőbe, 1136 Balzac u. 
12. cím re.

OKTATÁS
M atem atikakor repe- 

talást (általános isko
la, felsó tagozat és 
gimnázium ), valamint 
felvételi előkészítést 
vállalok lakáson 
Telefon: 149-5601.

Egyetemre való felké 
szítást, Illetve korrepe 
látást vállalok ' törté
nelem ből, magyarból, 
Tel.: 584-709, aug.
29., 31.. szept, 2-án.

M atem atikából felvéte 
11 előkészítést, körre 
petálást vállal közép 
Iskolai tan ár a Nyuga 
ti m ellett. 132-7474,

Egyetemi tanárok ve 
zetésévcl magyar— 
fénelcm érettségi, és 
felvételi előkészítő tan- 
folyam Indul. A főj 
lalkozások kiscsopor
tosak. A kéthavonkén
t i  próbafelvételin [__
legjobb eredményt el 
érő tanuló tandíj*visz- 
szatérí lésben részül, 
T e l.: 155-5804.

M atem atika-, fizik: 
korrepetálást, felvételi 
előkészítést vállal szak-" 
tímár a budai SkálF  
n á l. IM-6041.

Vcnzó megjelenésű, 
karcsú, 166 cm magas, 
elvált értelmiségi nő 

árja életvidám . 46 és 
2 év közötti, diplo- 
nás férjjelölt levelét. 
M im . színház, utazás 

B. 273« jeligére a hir
detőbe.; 1136 Balzac u. 
2. cím re.

r  mberi "2rt5kékrT^^> 
igényes. 55—60 . éves. 
magas, rendezetten élő 
diplom ás férfi levelét 
'árja  hasonló, csinos 
168 cm magas), árú- 
:ycs alkatú , diplom ás 

Özvegyasszony. »Budai 
SZ. 1268« jeligére a 
hirdetőbe. 1076 Thökö
ly út 3
166 cm, 67 kg, nyug
díjas, mérsékelten do
hányzó. független nő 

agyok. Becsületes, 
megértő társat keresek, 
magas, tisztaságszere- 
tó, intelligens férfi sze
mélyében. 64 éves kő
ig. »Fáj a magány 

SZ. 1280« jeligére a 
rdetőbe. 1076 Thökö- 

út 3.
73 éves, nem dohány- 
zó. egyedülálló özvegy- 
asszony, rendezett kö
rülményekkel társat ke
ys. intelligens, korrekt 

úr személyében 70—80 
körött. »Őszi kék SZ. 
1256« Jeligére -a hirde
tőbe, 1076 Thököly

Keresek egy emberi 
egy férfit, ötvenest! 
akinek hiányzik cg. 
tcllkarcsú, vidám Skor[ 
r ió  nő az életéből. — 
»Áz élei azért is szép 
B. 314« jeligére a hir
detőbe. I I 36 Balzac u, 
i2. cím re.
55/155, csinos, házias, 
kedves, magányos nő. 
értelmes, érzelmes, ló- 
zan életvitelű , intelliJ 
gens fét fii keres h á 
zastársinak, hatvanéves 
korig. »Nemes egysze
rűség 11. 297« léi I gén 
a hirdetőbe. 1136 Ball 
/8< u. 12. cím re.

3> éves, 164/50, repre
zentatív. szőke. Uta
zást, irodalmat kedve
lő, vidám , elvált nő 
vagyok, kisleányom 
éves. Férlel keresek 45 
éves korig, műveli, — 
jellem ei . lérll szemé
lyében. Fényképét le
veléből visszaküldöm. 
»Az élet álom 112477« 
Jeligére a Magyar H ir
detőbe. Veszprém. Kos
suth u. o.

1 ácsát keresi magá
nyos, középkorú, zenét 
kedveld alkotó képző
művész személyében, 
értelmiségi nő. Erdély
ből áttelepülték leve
lét Is szívesen várom. 
»Szivárvány 139524« 
Jeligére a kecskeméti 
Magyar Hirdetőbe. .

Egyedülálló, 80—85
éves, Inltelllgens férfit 
élettársnak  keres, ha
sonló adottságú hölgy.

Legyen szép őszünk 
B. 104« Jeligére a h ir
detőbe, 1136 Balzac u. 
12. cím re.

Társaságát keresem an- 
hak az úrnak, aki nein 
több 68 évesnél, igé
nyes, intelligens, m ű
éit. független és gép

kocsival rendelkezik. 
Aki a levelet várja, 
gyermektelen, filosze
m ita özvegyasszony, fi
ligrán, kedves, házias, 
társaságkedvelő, igé
nyesen, saját családi 
házában, magányosan 
él. Teleíomszám előny! 
»Napfényes évek B. 
298« jeligére a hirde
tőbe, 1136 Balzac u. 
12. címre.

Csinos, jó megjelené 
sö, független, intelli
gens özvegyasszony la
kással, rendezett anya
giakkal férjet keres 61 
—64 évig. »Szivárvány 
B. 163« jeligére a hir
detőbe, 1136 Balzac U. 
12. cím re.
Budapesti, 68 éves. IS7 
cm thagas, házias, uta
zást kedvelő, rendezett 
körülmények között élő 
nyugdíjas varrónő vár
ja. o tthonába, önm agá
ra igényes, káros szen
vedélytől mentes, anya
gilag rendezett férfi le
velét 68—73 évesig. — 
»Kelten egymásé SZ. 
1288« Jeligére a híreié- 

'tőbe. 1076 Thököly út
3. sz.

Nemsokára itt vannak 
az Ősz). téli esték, de 
a>;ok Is még szépek 
tudnak lenni, ha meg
osztanánk valakivel. 
Kérésén: azt az Intel
lektuális. budapesti úr 
bemutatkozó levelét 56 
-6 5 - ig ,  akt szintén így 
érez. Egy értelmiségi, 
filigtán. 56 éves, sző
ke. bp.-i özvegyasz- 
szony, rendezeti anya
giakkal. »Talán sikerül 
SZ. 1279« jeligére a 
hirdetőbe. 1076 Thökö
ly út 3.

FELESÉGET KERES
Olasz üzletember ke
res csinos, művelt höl
gyet (30—35 éves) ba
rátság, házasság céljá
ból. Leveleket kérem 
angolul, franciául vagy 
olaszul P.O.B. I #  
13051, Biclla, Italy.

42 évet, törvényileg 
elvált, lélekben özvegy 
orvos vagyok. 15, 14 
éves gyermekeim a 
másik félnél vannak. 
Nem »agyok én »Jól 
szituált«, de azért kö
rülményeim rendezet
tek. ö n á lló , kis <10 
nm-es), telefonos, btt-, 
dal, összkomfortos la
kásommal kizárólago
san rendelkezem. Test- 
magasságom 190 cm. 
külső megjelenésem it;)-' 
Újólag megfelelő., Egy
szerre vagyok racioná
lis, Intellektuális és 
érzelmi, valam int e ro 
tikus beállítottságú. — 
Érdeklődésem: h ivatá
som, zene. költészet, 
természet, politika, teo
lógia. Társam at kere
sem kb. 155— 170 cm 
magas, csinos, filigrán1 
vagy karcsú, értelmes. 
Intelligens és melegszí
vű, hűséges és ero ti
kus. hasonló érdeklő
dési k ö rű ,'lakássa l ren
delkező nő személyé
ben. 3S éves korig, tar- 
tó,s, kölcsönös megfele
lés cselén végleges kap
csolni céljából. Kalan
dot k ívánók ne írja- 
nttk. l r -2  gyermek 
nem a k a d á t) , nem is 
előny. Lehetőleg főn) • 
képes. telcfonszámos 
válaszlevelei kérek. — 

Korrekt kapcsolat 
fcZ. 1273« jeligére a 
hirdetőbe. 1076 Thökö
ly ' út 3.

Négy évtizedes emig
rációból hazatérő. 65 
éves. nem dohányzó, 
nem Iszákos, nyugdíjas 
feifi keres, korban hoz
zá illő , életvidám  ér
telmiségi hölgyei, egy 
csodaszép ciciősz kiala
k ításához. »Szivet szí
vért SZ. 1508« jeligé
re a hirdetőbe, 1076 
Thököly út 3.

Budapesti, 60 éves. 
gyermektelen. 2 éve 
özvegy, nyugdíjas fér
fi, jó kedélyű, nyu
godt természetű, 50— 
60 éves nő, ismeretséget 
keresi házasság céljá
ból. »Érzelmi alapon 
SZ. 1261« Jeligére a 
hirdetőbe. 1076 Thökö
ly út 3.

58 é v es , 176 cm m a
gas, tíz  éve elvált, — 
gyermektelen m érnök, 
aki egyedül él buda
pesti családi házában, 
keresi: intelligens, há
zias, kedves, diplom ás 
hölgy Ismeretségét, aki 
szintén egyedül m aradt 
és egy igazi társra  v á
gyik. »Teljes diszkré
ció SZ. 1257« Jeligére 
a hirdetőbe, 1076 Thö
köly úl 3.

Kiskorú gyermekét 
egyedül nevelő felesé
get keres. Józan életű, 
nem dohányzó, Jó
anyagiakkal, nyaraló
val rendelkező, jól ke
reső, friss nyugdíjas 
kisiparos. »Biztonság 
SZ. 1307« jeligére a 
hirdetőbe, 1076 Thökö
ly út 3.

Nemzeti Színház
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SZÍNHÁZ SZEPTEMBER VIRSZII
HAVI

MŰSOR KAMARATEREM

" V

Radio Free Europc/Radio Liberty, Inc. seeks an 
experienced, multi-lingual

Secretary
for its news bureau in central Budapest Responsibilities 
will include general secretarial duties, handling of studio 
equipment and some administrative tasks.

The successful candidate must be a native Hungarian 
speaker, in addition to speaking fluent English. German 
language ability is also desirable.

Experience as a secretary is essential. Candidates with 
good communications skills, experience in financial 
record-keeping and some technical ability - including 
familiarity with computer word processing - are 
preferred.

Salary will be commensurate with qualifications and 
general ability.

Applications, including a detailed resume, address and 
telephone number where the applicant may be reached, 
should be sent ló: L

Iroda H. 988.” jeligére a kiadóba.

\

. . . .  21. cailtSrtök B arátaim ! Kannibálok! "
(Bemutató ea .)

. 22. péntek B arátaim ! Kannibálok!
I ---- |  23. szom bat B arátaim ! Kannibálok!

--------------------  ------ 24. vaaár.iap T á rtu ffe  ,

' J f  ,25. hétfő Tártuffe
------  . 26. kedd Az arckép

(Nyilvános főpróba)
f f  ■ ‘ 27. szerd a  Az arckép  (Bemutató)

——' . 28. csü törtök  Az srckép
29. péntek? Lélekbúvár

— -  30. szom bat Tártuffe

O K T 6  B E R  H A V I  M Ű S O R

■ — — V> * 1. vasárnap  Lélekbúvár

: f  2. hétfő T ártu ffe
— .- 3. kedd T ártuffe •

Elveszett paradicsom
N yllv.fSpróba.de. 1/2 11^6. 4 . szerd a  de. — —
Nincs előadás" ‘ '«L 4. szerd a  e. Az arckép
E lveszett paradicsom
(Ke<JV.bériét csak  egyetem istáknak!) i .  csütörtök Nincs előadás
E lveszett paradicsom
(Bemutató) 6. péntek Nincs előadás
Elveszett paradicsom
(Somlay b é ri. I; e a .)  7. szom bat Az arckép
Advent a Hargitán de. 11 6. 6 . vasárnap  de. 11 6. Gallllei
Nincs előadás e . 8. vasárbap  Tártuffe

Bánk bán 9. hétfő Az arckép
Advent a  H argitán ttfe kedd Galilei
Vidravas 11. szerd a  Buzantp-M andragora
E lveszett paradicsom  12. c sü törtök  B arátaim ! Kannibálok!
Légy Jó mindhalálig e .  6 ó. 13. péntek Buzante-M andragora
István, a király 14. szombat Lélekbúvár
István, a király de. U  ó. 15. vasárnap de. Nincs előadás
Nincs előadás e . 1$. ’vasárnap e . 7 6. Tártuffe

István, a  király 16. .h’étfjő B arátaim ! Kannibálok!
, István„..ji király  17. kedd Lélekbúvár

Elveszett paradicsom  ** , .
(Major b é ri. I. e a .)  . W :i szerd a  B arátaiip! Kannibálok!
Advent a Hargitán __ 19. csü törtök  Galilei .
Bánk bán > / 201* péntek . 1 * Az arckép
Légy jó m indhalálig e .  6 ó. . 2 1 .  szombat B arátaim ! Kannibálok!
Légy Jó m indhalálig de. 11 ó. 22. vasárnap de. Nincs előadás
Nincs előadás' e . , 2 2 ,  vasárnap e . 7 ó . Tártuffe

Advent a Hargitán 23. h é t f ő G a l i l e i
Vidra vas • 24. kedd Buzante-M andragora
Advent a Hargitán 25. szerd a  ‘ Az arckép
Elveszett paradicsom  » 26. csütörtök ■ Nincs előadás
m  . . . _  . I  , .  r e . 1 /2  8 6 . Antigoné
(Gallért b é ri. I. e a .)  . . .. (Bemutató)
Elveszett paradicsom  27,'. péntek B arátaim ! Kannibálok!
‘(Bajor béri. [. e a f ' " ! •• 1/2 8 g  AMI*»"8
Vidravas 28. szom bat I Buzante-M andragora
Vidravas de. 11 6 . .29 . vasárnap d e . ' Nincs előadás
Nincs előadás * ‘ 29.. vasárnap T ártuffe

Elveszett paradicsom  30. hétfő ... Az arckép
(Hevesi b é ri .  1. e a . )
Advent a Hargitán 31. kedd Buzante-M andragora


