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Kedves olvasóink!
Szives tájékoztatásukra közöljük, 

hogy örömmel várjuk hirdetéseiket 
az alábbi elmeken és telefonszá
mokon : Közületi hirdetések:
1146 Budapest, Zichy G. u. I. Te
lefon: 142-4766, 122-8660. 1096 Bu
dapest, Sobieski J. u. 28. Telefon: 
133-9342, 133-9343. Napilap csoport 
1906 Budapest, Lenin krt. 9—11. 
Telefon: 122-2400/216 mell. Lakos
sági hirdetések: Hirdetésfelvevó 
irodáinkban: 1077 Budapest, Dohány 
u. 54. Telefon: 122-3430, 122-4466, 
1076 Budapest, Thököly út 3. Tele* 
fon: 142-4769. 1136 Budapest, Bal
zac u. 12. Telefon: 149-6920.

Telefonos hirdetésfelvevó szolgá
latunknál, amely közületektól és 
magánszemélyektől egyaránt vár
ja a megrendeléseket, a 138-2355-ös 
telefonszámon a hét minden nap
ján. „Pallas** Reklámügynökség.

KÖZLEMÉNYEK
— MAGAS JUTALOM A MEGTALÁ

LÓNAK! Elveszett, a XI. kerületből,
3 éves, bobtail kan kutyus. Neve: 
Golyó. (Nagy testű, hosszú szőrű, 
szürke fehér foltos.) Gyerekek várják 
vissza ! ! f Tel.: 175-8629.

— VÁSÁROLJON FANTASZTIKUS
OLCSÓN ÜJ, VAGY HASZNÁLT 
GÉPKOCSIT BELGIUMBAN, A MI 
KÖZREMŰKÖDÉSÜNKKEL! MINDEN 
INFORMÁCIÓ ÍRÁSBAN (ANGOL. 
FRANCIA. NEMET NYELVEN). AZ 
ALÁBBI CÍMEN KAPHATÓ: SER- 
VIMEX C. V. SCHORR ENDLAAND 
2 15 2710 ANTWERPEN BELGIUM.
TELEFON : 32 3 628.94.40.

— A Takarmánygazdálkodást Kuta
tás- Fejlesztési Tudományos Rész
vénytársaság tájékoztatja az érdekei
teket, hogy biotechnológiai, takar
mány feldolgozási, takarmány és hul
ladék feldolgozó, valamint szállító és 
technológiai szerelő részlegeit szerző
déses üzemeltetés keretében kívánja 
működtetni. Az üzemeltetésre pályá
zók jelentkezhetnek az alábbi címé- 
kon : Budapesti Területi Igazgatóság: 
Hampó József tér. igazgató, telefon: 
103-0566. ócsal Területi Igazgatóság: 
Orgován Pál tér. Igazgató, telefon: 
06-26 70103 vagy 78U20. Keszthelyi Terü
leti Igazgatóság: Czuczor Gábomé ; 
tér. igazgató, telefon: 06-82 20042. Rész- , 
vénytársaság igazgatósága 1074 Bp., 
Huszár u. 7. X

— 1990. jan. 25-én, ellopták az aláb
bi feliratú bélyegzőt: ,.Szolnoki Fel
szabadulás HTSZ Budapesti Fővállal
kozó Iroda Kőműves I. A talány elszá
molásos részleg, 1124 Bp.. XII., Zó
lyom lépcső 7. OKHB: 216—95412—7203 
Adóig, szám: 100—86267—2—16.” Hasz
nálata érvénytelen. X

— Somfay doktornők fogászati ren
delése kedden és csütörtökön, fél I— 
fél 7-ig, V. kér.. Balassi B. u. 9—11- 
ben. Bejelentkezés: 191-9483-as tele
fonszámon. X

— KREATIV GYEREKTANC PEDA
GÓGIA kurzust indít Angelus Iván 
február 5-iől. A felvételi beszélgetésre 
jelentkezés: Kreativ Mozgás Stúdió 
140-4393. 1132 Csanódy 19. X

— Töltse a tavaszi szünetet Cipru
son. Egy hét 16 980,— Ft és 70.— USD. 
fakultatív program: hajóút Izraelbe. 
Tel.: 140-6732. X

— 1 nap Béca, a Vienna Expressz- 
busszal! 500.— Schillinges díjmentes 
vásárlási, továbbá egy ajándékutal
vánnyal és egy forró kávéval együtt 
Is csak 250,— Ft + 20,— Schillingen! 
TOP TRAVEL VIENNA TOURS Új 
címe: Bp., V., Kossuth L. u. 9 10. 
(Úttörő Aruház)

— A Schwarzwald kllnik a TOP 
TRAVEL-nél Is folytatódik! Látoga
tás a népszerű tévésorozat helyszínén, 
a Fekete-erdőben. (NSZK). Találkozás 
a film ..szereplőivel*'. Útközben tar
tózkodás Münchenben, kirándulás a 
Bodenl-tőhóz, a Duna-forráéhoz, a vi
lág legmagasabb templomához ÚUnba.
5 napos utazás autóbusszal, félpan
zióval, márciustól csak 2390.— Ft 4- 
149.— DM-ért! TOP TRAVEL BAVA
RIA TOURS, Bp.. V.. Kossuth L. u.
911. (Úttörő Aruház) Utasainkat a 
Hungária Biztosító Rt.-nél biztosít
juk I x

— Érszűkület, meszesed esek, migrén
magnetotheráplás kezelése. Tel.: HO-
MOB. *

— Kérjük, hogy az 1956-ban végzett
IV. A. és B-és kecskeméti piarista diá
kok a 25. éves találkozó miatt jelent
kezzenek. Görbe Lászlónál. H44 Bp.. j 
Pf. 206. <

— Elveszett a Ma film tv-produkcióik
főosztálya, 1026 Bp.. II., Pasaréti u. I 
122. MNB 215—1H26 feliratú bélyegző- I 
je. Használata 1990. Január 3-tól ér
vénytelen. X

— Felhívással fordulunk a kapos
vári Munkácsy Mihály Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola volt ta
náraihoz és növendékeihez, hogy Je
lentkezzenek a MUNKÁCSY BARÁTI 
KORBE. A szervezet életre hívásá
nak célja a 70 éve működő intézmény 
hagyományainak őrzése, a régi taní
tók. tanítványok és az ALMA MATER 
közötti kapcsolatrendszer kialakítása. 
Várjuk az érdekeltek Jelentkezését 
személyesen, levélben, telefonon. Cím: 
Kaposvár. Kossuth L. u. 48. 7100. Te
lefon: 21-711. A hajdani diákok nevé
ben: Somoskövi Gábor. Forró Tamás, 
dr. Kengyel Miklós, Nagy Gábor, 
Nagy Klára, dr. Pallóst József, dr. 
Szeberényl József, vermesné dr. Merő 
Zsuzsanna. X

— Hajdúszoboszlón, fürdőövezetben 
2 szoba összkomfortos, gázfűtéses, üdü
lőnek is alkalmas családi ház eladó. 
Érdeklődni: Fehér Erzsébet. Hajdúszo
boszló. Bródy S. u. 48.

— Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy
1990. február 5-tői, február 12-lg, ke
rületünkben valuta-deviza kiszolgálta
tás. számítástechnikai átállás miatt 
szünüetel. Ez idő alatt, a Vili.. IX.. 
XIV., és XIX. kerületi fiók fogadja 
ügyfeleinket. Tisztelettel: OTP X. ke
rületi fiókja. X
.— Zsidó közösségi iskola és óvoda 

Indul 1990. őszén. Budapesten. R. S. 
Lauder amerikai alapítvány segítségé
vel. Az új típusú iskola a polgári mű
veltség. valamim a zsidó tradíció és 
kultúra értékeit kívánja közvetíteni. A 
12 osztályos Iskola kiemelten foglalko
zik a képességek és tehetségek fejlesz
tésével, felkészít a magyar- és a kül
földi egyetemekre; már első osztály
tól angol és modern héber nyelvet, 
zsidó történelmet és művelődéstörté
netet tanít. A fokozatosan kiépülő is
kola nyitott minden Jelentkező gyerek 
számára. Jelenleg igényfelmérésként 
3—12 éves gyerekek szüleinek jelent
kezését a következő címen várjuk: 
Zsidó Közösségi Iskola Alapítvány. 
Budapest. Pf. 427. 1395. A Jelentkezők
nek részletes tájékoztatást postán kül
dünk. Magyar Kulturális Egyesület. <

— A legolcsóbban utazhat a Hel
vetia Travel autóbuszaival Ausztriá
ba! Részvételi díj: 179 Ft 4- 20 ATS 
és ezért még egy ajándékutalványt Is 
kap a Malek ékszerüzletbe — ha vá
sárol — még egy gyémántköves 
aranygyűrűt is kaphat ajándékba! 
Velünk utazzon, megéri ! I . . .  Tele
fon: 168-7500. Jelentkezni lehet: Hel
vetia Travel utazási Kft.. Bpest. III. 
kér.. Árpád fejedelem útja 52. v

— A Pataky István Művelődési Köz
pont (Bp.. X.. Pataky tér 7—14.). feb
ruár hónapban induló tanfolyamai: — 
NYELVTANFOLYAM FELNŐTTEK
NEK — angol, francia, német, olasz 
(kezdő, középhaladó, haladó 30. 60. 
ill. 90 órában) — GYERMEKEKNEK 
angol, német és olasz (kezdő és hala
dó 32 órás) -  KÖTES-HORGOLAS 
kezdőknek és haladóknak 32 órában — 
GYORSOLVASASI TANFOLYAM kö
zépiskolások és felnőttek részére 27 
órában. Beiratkozás 1393. február 5-én. 
8-án. ill. 12-én, naponta 14 órától 1-3.33 
óráig. Érdeklődni lehet Nádor Tamás 
népművelőnél a 157-07i-2-es telefonon.

— Óvodától n y elv v izsg á ig .
TÖBB MINT 800 ANGOL ÉS NÉMET 
CSOPORT KÖZÜL, a főváros 250 óvo
dájában és iskolájában választhatja 
ki gyermeke tudásának és korának 
legmegfelelőbb csoportot a BUDAPEST 
GYERMEK NYELVISKOLA tanfolya
main (a TIT budapesti szervezete és 
a II. kér. Művelődési Központ közös 
nyelviskolája). Gyermeke nálunk 
francia, spanyol, olasz, latin nyelvet 
is tanulhat. A tanfolyamokat a kora 
és késő délutáni órákban, valamint a 
II. kér.. MarczJbányi téren szDmb?i 
délelőtt tartjuk. Érdeklődni lehet Ja
nuár 15.—február 12. között, hétköz
nap 9—18.30 óráig, II. kér.. Kapás ut
ca 55. Tel.: 105-8322, VIII.. Múzeum ut
ca 7. Tel.: 138-3368 35 m.. 118-1480 szá
mokon. Beiratkozás: február 5—6—7., 
napokon, 17—18.30 óráig, a bázisisko
lákban. ill. a szombat délelőtti cso
portokra II. kér.. Kapás utca 56-ben, 
ugyanazon időben. Tájékoztató a bá
zisiskolák Jegyzékével kapható II. kér., 
Kapás u. 55. és Vili., Múzeum utca 7. 
porta. Tandíj: heti 2 óra esetén 1290.— 
Ft, 1U. 1690.— Ft félév. 4 óra esetén 
2190.— Ft. 119. 2890.— Ft félév csoport
létszám függvényében.

— Nyilatkozat. Abból az alkalomból,
hogy az ÜJ Idő Lap-, Könyvkiadó és 
Terjesztő Kft. Alekszander Szolzsenyi- 
cin: A Gulag-szigetcsoport című köny
vének kiadása tárgyában keletkezett 
ügyeit peren kívüli megegyezéssel le
zárta, az alábbi nyilatkozat közzété
telére kötelezte magát: „Az Üj Idő-, 
Könyvkiadó és Terjesztő Kft. Alek
szander Szolzsenyicin: A Gulag-szi- 
getcsoport című müvét, melyet 197S- 
ban a Danubla—Druckerei GmbH. 
adott ki Szente Imre fordításában, ezen 
kiadd és a fordító engedélye nélkül 
Jelentette meg.'* Továbbá „Az Üj Idő
nek engedélye Szolzsenyicin tői sem 
volt. A jogosulatlan kiadás nem a 
szerző által Jóváhagyott teljes szöve
get tartalmazza.*** Miután az ÜJ Idő 
utólagosan minden kiadói kötelezettsé
gének eleget tett, mind a szerzői Jog- 
díjak megfizetésével, mind más te
kintetben is, az ügyet ezáltal lezártnak 
tekinti. X

— PAlyAZAT ! A Budapestre, késve
érkezett poggyászok házhoz szállításá
ra. pályázatot hirdet a MALÉV. Rész
letes felvilágosítás a 119-2709 telefon
számon. /

— A M A v Szimfonikus Zenekar 
próbajátékot hirdet cselló és hegedű 
tuttl állás betöltésére. A próbajáték 
anyaga: cselló — 1 csellóverseny té
tele, 1 Bach szólószvittétel, hegedű 
— 1 versenymű szélső tétele kadenciá- 
val, 1. Bach szólószonáta tétel, zene
kari állások. A próbajáték időpontja: 
cselló — 1990. február 21.. de. 10 óra. 
hegedű — 1990. február 22. de. 10 óra. 
Jelentkezés Írásban, Önéletrajzot mel
lékelve A próbajáték és a jelentkezés 
helye: 1088 Budapest, Múzeum u. 11. 
Ugyanitt átvehető a kötelező zenekari 
anyag, naponta 8.00—17.00-ig.

— A DELTATOURS nyári útjaira 
lehet jelentkezni: Costa Brava. 1 hét. 
teljes ellátás, busz, 3200 ATS 4 5759.— 
vagy 1600 ATS 4 11 331.— Ft. Szoba
foglalás a Jugoszláv tengerparton. 
Párizstól az Atlanti-óceánig (nyugat- 
francia körút). 6 nap, 46 926.— Ft. Je
lentkezés: DELTATOURS. 1065 Lázár 
U. 2. Tel.: 132-6529, 112-8416.

— PALYAZAT! Az utazás során 
megsérült poggyászok Javítására pá
lyázatot hirdet a Malév. Részletes 
felvilágosítás a 118-5060 telefon&zámon.

— SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM.
A „NOVOSCHOOL" ajánlata: Külön
böző típusú tanfolyamok IBM PC 
XT AT., valamint ezekkel kompatibi
lis gépekre. Ar: 6000—9000 Ft. ALAP- 
TANFOLYAMOK. Felnőttek és gyere
kek részére — C'64. ENTERPRISE gé
peken, — 3 napos intenzív (3x8 óra). 
— 6x3 órás hétköznapokon (délutánon
ként). — 6x3 órás szombatonként. Ar: 
2000—2600,- Ft, között. GÉPI KODÜ 
PROGRAMOZÁS. C'64. vagy ENTER
PRISE gépeken (32 órában). Ar: 3800.— 
Ft. Jelentkezés, felvilágosítás: Bakó 
Lászlónknál. Budapest. XIII.. Sal iái I. 
u. 5 b. Tel.: 191-1696. 153-0022 napköz
ben. vagy 16—20 óráig, a 111-8720 tele
fonszámon. /

— CSAK NÁLUNK — OSZTRÁK 
SZÍNVONALON, MAGYAR ARAKON! 
A legtöbb Időt velünk töltheti BECS
BEN 500 Ft-ért (Hu ma. centrum. 
Shopping City Süd). Együtt a német, 
osztrák turistákkal. luxusapartma
nokban. a görög olymposzi Riviérán 
és az olasz Adrián Bibionéban, már 
12 DEM'fő nap ártól. Mindkét helyre 
expresszjárat luxus autóbuszokkal. 
ÉS MOST . , .  szuper kedvezménnyel 
apartmanok Bibionéban már 6 DEM/ 
fő nap ártól. ISZTAMBUL 5 nap 2500 Ft 
és 60 DEM reggelivel, utazás Juxus- 
autóbusszal minden szombaton márc. 
31-lg. 12 nap autóbusszal ISZTAMBUL 
—PARALIA, 1990. V. 22.—VI. 2-ig. vá
sárlással. üdüléssel. Előkészületben:
8 nap Izrael, Jézus lába nyomában, 
körutazás, Jugoszlávia. Porecs apart
manok. Regensburg, München. Jus
son eszébe: MI NEM A LEGOLCSÓB
BAK AKARUNK LENNI ! ! ! E. W. 
T. R. Eurotours VI.. Lenin krt. 73. és 
O u. 15. 111-4639. 153-1751. 112-4602 és 
Pallas Tours. VII.. Dohány u. 48. 
142-1379. 141-5401. >'

— Felvételi előkészítőket 6—9 fős 
csoportokban indít a talentum  
Oktatási Stúdió, matematika, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, magyar, tör
ténetem, latin, német, angol, francia, 
művészettörténet és pszichológia tár
gyakból. Részletfizetés. Beiratkozás 
16—16 óráig: VII.. Barcsay u. 5. Tel.: 
186-4887.

— Danubius Beta Hotels kedvezmé
nyes ajánlatai: Hévizén a Be
ta Hotel Parkban: 1990. ja
nuár 8-tól április l-Jélg. 500 
Ft fő 'nap. kétágyas szobában, reggeli
vel. 600 Ft nap, egyágyas szobában, 
reggelivel. Nyugdíjasoknak további 
kedvezmény! A Beta Hotel Napsugár
bán: 1990 január 2-től április 1-ig. 500 
Ft fő 'nap kétágyas, fürdös. konyhával 
és színes tv-vel felszerelt szobákban, 
reggelivel, a SZOT Helikon Üdülőb ‘ 
600 Ft nap, egyágyas szobában. Nyug
díjasoknak további kedvezmény! 
Keszthelyen, a Beta Hotel Hullámban: 
1990. Január 2-től április i-Jéig, 500 
Ft fő nap, kétágyas szobában, regge
livel, 600 Ft'nap. egyágyas szobában, 
uszoda- és szaunahasználattal a köze
li Hotel Helikonban. Nyugdíjasoknak 
további kedvezmény! Esztergomban, 
a Beta Hotel Esztergomban: 1999. ja
nuár 2-től április I-Jéig, 760 Ft fő nap. 
kétágyas (fürdőszobás, szobában, reg
gelivel, 690 Ft nap. kétágyas (zuhany
zós) szobában, reggelivel. Felvilágo
sítás. szobafoglalás: Danubius Travels,

j 1052 Budapest. Martinéul tér 8. Tele
fon: 117-3118. V
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— BECS autóbusszal minden szer
dán és pénteken 470 Ft 4  6 ATS, ISZ
TAMBUL repülővel 1990. február 10—
13.. február 24—27., március 24—27.
98 DEM + 9650 Ft. EIBISBERG egyé
nileg, síelés! lehetőség. 7 éjszaka ja
nuár—március 1512 ATS -t- 1306 Ft, 
ZAKOPANE egyénileg, sielési lehető
ség, január—február, 6 éjszaka, 3400 
Ft. KRASNA-BESZK1DEK sielési le
hetőség, 7 éjszaka. 2966 Ft, FRYD- 
LANT NAD OSTRAVICI. síelés! lehe
tőség, Január—február—március, 7 éj
szaka. 2620 Ft. Jelentkezés: ALFA 
TOURIST, IX., Ferenc krt. 6. 117-7122; 
117-4122; V.. Régiposta u. 11. 118-5720.

X
— KEZDŐ BASIC SZÁMÍTÓGÉPES 

TANFOLYAMOKAT indítunk január
30.. 31., február 1., 2-án, heti egy alka
lommal, három órás időtartamban. 
KEZDŐ SZABAS-VARRAs tanfolya
mokat Indítunk, február 2-án, 32
órában, heti egy alkalommal, 15.30— 
17.30-ig. Jelentkezés: Marczibányi téri 
Művelődési Központ, II., Marczibányi 
tér 5a. Tel.: 115-1208 12. Hargitai At
tila, x

— LING VARJÚM — BENTLAKÁS
SAL. BUDAPESTEN, 3 hetes, nyári 
angol-, német-, tenisztanfolyamok vi
déken lakó középiskolásoknak. Jú
nius 20-1, Július 8-i. július 29—i kezdet
tel. Középhaladó és haladó nyelvta
nulók Jelentkezését várjuk levélben, 
válaszboritékikal február 28-ig. Cím: 
Lingvárium, Ady Endre Kollégium, 
1022 Budapest, Bimbó út 51.

— ÜJ ÉV — ÜJ AKCIÓ! a soproni 
SOLAR CLUB HOTEL-ben. Szállás 
reklám áron — a minikonyhával, ét
kezővel. színes tv-vel felszerelt — lak
osztályokban. 450,— Ft fő éj, gyerme
keknek 250.— Ft fő éj. Kívánságra si- 
programot. kirándulási lehetőséget 
biztosítunk Ausztriába! Jelentkezésü
ket várja: SOLAR CLUB HOTEL 
9400 Sopron, Panoráma u. 14—16. Tel.:
99 14-675. Tx.: 249257. /

— Mark A. Finley amerikai evange
lizátor ismét előadásokat tart Buda
pesten a ..Kezdj el élni!” sorozatban. 
Az előadások helye: A Testnevelési 
Főiskola aulája. Budapest. XII., Al
kotás u. 44. Időpontja: január 26—29.. 
17 és 19 óra. /

— 20. századi zeneszerzők müveiből 
..MINI FESZTIVÁL” a PESTI VIGA
DÓBAN. Az MZT szervezésében ja
nuár 27-én, szombat délután 5-kor 
DIGITAL MUSIC elektronikus számí
tógépes-hangverseny. különleges hang
zások. modern technika. Aznap este 
fél 8-kor FINN—MAGYAR EST. amely 
koncert keretében a neves finn zene
szerzők mellett CS1KY BOLDIZSÁR 
Négy vázlat vonósokra című kamara- 
zenekari darabja is elhangzik. Január 
28-án. vasárnap este fél 8-kor SVÁJ
CI—MAGYAR EST. ahol Kelterborn. 
Martin. HoUiger svájci és Reményi, 
Balassa. Bozay, Láng magyar zene
szerzők művel kerülnek bemutatás
ra. Január 29-én. hétfő este fél 8-kor 
IZRAELI—MAGYAR EST. a koncer
ten közreműködik: Onc/.ay Csaba gor
donka. Ma tűz István. Hegedűs Mónika 
fuvola. Perényi Eszter hegedű. Bara
nya y László. Körmendi Klára zon
gora. a Rádiózenekar fúvósai. Kósa 
Gábor. Varga Zoltán. Maru/.sa Tibor 
kürt. Kertest Ingrid. Pelle Erzsébet. 
Pászthy Júlia ének. A bérlet ára: 
300,— Ft. Jegyek válthatók: a Viga
dó. az ŐRI Jegypénztárában, a Szín
házak Központi Jegyirodájában, a 
KULTURINNOVBAN.

— Zenés kondicionáló torna az Igaz
ságügyi Sportclubban. (Bp.. V.. Sze
mere u. 16—13.) Érdeklődni és Jelent
kezni lehet: 1990. II. 13-lg. kedd. csü
törtök. péntek, 4—6 óráig.

— LINGVÁRIUM a Deák téren és a
Lajos utcában: Hétközi és szombati 
angol, német kezdőtől vizsga-előkészí
tőig. 60 óra 2300 Ft. Beiratkozás mind
két helyre: Lajos u. l. febr. 5—9. du. 
4—7. X

— Tájékoztatjuk tisztelt ügyfelein
ket. hogy a Bp.. V.. Karolyi M. u. 17. 
az. alatti irodánkat átépítés miatt 
1990. február 5-től bezárjuk. Külföldi 
és belföldi társa sutákra, üdülésekre 
befizetett ügyfeleinket a jelzett dátum
tól. a Bp.. V.. József A. u. 16. s*/. 
alatti irodánk szolgálja ki. Szállás
helyeket foglaló ügyfeleinket szere
tettel várja a Bp.. V., Felszabadulás 
tér 5. az. alatti szervizirodánk. 
IBUSZ Rt.

A Mozgássérültek Pető 
András Nevelőképző és 
Nevelő Intézete azon
nali belépéssel felvesz 
jó kereseti lehetőséggel 
belső ellenőrt, költség- 
vetési gyakorlattal, je
lentkezés: személyesen 
(munkaidőben), az In
tézet gazdasági igazga
tóságán. Bp. XII. kér., 
Kútvölgyi u. b.

The
International 
Management 
Center 

is accepting 
applications for 
the position 
of Director, 
English 
Language 
Program. 
Applicants 
must have 
extensive 
experience 
In teaching 
English as a 
Foreign 
Language.
Some knowledge 
of Business 
English and 
an ability 
to organize 
are also 
required. 
Résumés should 
be sent to: 
International 
Management 
Center
1775 Budafok 1. 
pf. 113.
Additional 
information 
regarding job 
description and 
salary can be 
obtained from 
Susan K^Kutor 
by writing to the 
above adress 
or by phoning 
173-0755 or 
138-5128.
A Nemzetközi 
Menedzser 
Központ 
pályázatot ír ki 
az Angol Nyelvi 
Profiam 
vezetőjének 
adására. 
Pályázati 
követelmények: 
nagy gyakorlat 
az angol, mint 
idegen nyelv 
tanításában, 
az üzleti 
szaknyelv 
ismerete és 
jó szervező
készség.
Az angol nyelvű
önéletrajzokat
a következő
címre kérjük:
Nemzetközi
Menedzser
Központ,
1775 Budafok 1. 
pf. 113.
További 
felvilágosítási 
a munkaköri 
leirást és a 
fizetést illetően 
Susan K. Kuior 
ad a fenti címen, 
vagy a 173-0753, 
ill. 138-5128-as 
telefonszámon.

Bau-Union
Fővállalkozó
és Építőipari
Kivitelező Rt.
pályázatot
hirdet
gazdasági
igazgatói
munkakör
betöltésére.

A munkakör 
betöltésének 
feltételei: 
szakirányú 
felsőfokú 
végzettség, 
legalább 
10 évi,
szakterületen
végzett
gyakorlat,
melyből *
legalább 2 évi
vezetői*
gyakorlat,
feddhetetlenség,
legfeljebb
45 éves kor.
A pályázatokat
írásban,
részletes
önéletrajzzal,
szakmai
életrajzzal és a
jövedelmi
igény
megjelölésével 
kérjük 
benyújtani:
325 Bp. pf. 17. 

címünkre.
A borítékra 
kérjük ráírni: 
Pályázat’*. 

Részletes 
felvilágosítást 

munkaügyi 
osztály 
vezetőjétől a 
69-2422

telefonszámon 
lehet kérni.
A pályázatokat
bizalmasan
kezeljük.
cs iő, mázoló, burko

ló. tetőfedő, és szige
telési munkát vállal 
garanciával kisszövet
kezet Tel.: 166-55-93.

Nemet Üzletember ke
res németül beszéld 
fiatal lányt, aki ma
gyarországi tartózkodá
sai során tolmácsként 
rendelkezésére állna 
jó fellépés, kereske
delmi alapismereték és 
kellemes külső a pá
lyázat feltétele- Fény
képes pályázatokat né
met nyelven a kővet
kező címre kértük kül
deni: MM és M GmbH 
Massbcrger ügyvezető 
Igazgató óinak, Baum 
klrchncrstr. 15. D-8000 
München 80. Angolul 
vagy olaszul beszélő 
hölgyek is pályázhat 
nak.

A Magyar 
Külkeres
kedelmi 
Bank Rt. 
deviza 
folyószámla 
osztályára 
középfokú, 
lehetőleg 
közgazdasági 
végzettségű, 
fiatal, 
agilis 
munka
társakat 
keres.

Angol, német
nyelvtudás
előny.
Jelentkezés:
II1-8216 
telefonon.

lmerprcssz Nyomda ló 
kereseti lehetőséggel 

:» azonnali felvétel- 
munkatársakat sz 

alábbi munkakörökre; 
montírozó, ofszet bo
ra kónö. ofszet gépmes- 

gépirni tudó ügy
intéző. »láncoló gépke
zelő (férfi munkaerőt 
betanítunk, vagy ma

nyomó gépmestert 
átképzőnk). jelentke
zés: Pct rovat János
nyomdavezetőnél. Bp. 
VII. kor.. Marek |.

2.. vagy tol : 122-
0250. 141-0403

Az Aluker
piacszervezési
osztálya
felvesz
gépírni tudó
ügyintézőt,
német—angol
nyelvismerettel,
továbbá
kézbesítőt

4 órás
elfoglaltsággal. 
Jelentkezni 
az osztály 
vezetőjénél, 
129-4618. vagy 
149-4750 163,
Bp. XIII. kér., 
Victor Hugo u. 45., 
magasfsz. 3,____

Az ITEX Lézer és 
Számítástechnikai Kft. 
felvesz multiprocesszo
ros Irányítórendszerek 
hardware fejlesztési fel
adatainak ellátására 
gyakorlott, az analóg 
technikában sem járat
lan munkatársakat. — 
Tel.: 163-0242: 183
4918 194 (dr Újfalu»' 
László).

A Mikromed 
Kft.

magyar—szovjet
orvostechnikai
vegyes
vállalat
keres

egyetemes, 
illetve 
NC és CNC 
vezérlésű 
marógépére 
marósokat, 

kiemelt 
bérezéssel, 
megállapodás 
szerint. 
Jelentkezni 
lehel:
Mikromed Kft.. 
Esztergom,
Béke tér 1—11. 
személyzeti és 
szociális 
osztály.
Telefon:
33-13400 201.

Fűtés- és vízszer 
felvesz kisiparos. 
120 8012.

lOkCl
Tel.:

Elegant Május 1. Ru
hagyár felvesz export 
előadói (német vagy 
angol nyelvismerettel), 
és export bonyolítói 
munkakörbe (német- 
angol. esetleg olasz 
nyelvismerettel rendel
kező) munkatársakat, 
jelentkezés: 113-6936,
Barna Lászlóne sze
mélyzeti vezetőnél, 
vagy személyesen. Bp. -V|(l.. F Irtok u. I,

kárpitozol! 
eladó. Tel :

Drótszörü foxterrier 
kiskutyák győztes szü
lőktől eladók. Kabala 
kennel. Bp. XI., Bar
tók B. út 39. 11/3., 
Balogh.

Megvételre keresünk 
kereszt húros, acél tőkés 
zongorákat, elsősorban 
német, osztrák gyárt- 
mányúakat. Lehet fel
újításra szoruló Is. El
adási szándékát az 
alábbi postacímen je
lezze: 1149 Bp. Tö
rökőr u. 40., Interln- 
vesztor Kft.

Lada 2105 0 km-es. el
adó. Tel.: 162-3772 
este 185-3111/215. 106
Megnyíló autosszalO' 
nomhoz nyugati keres' 
kedópartnert keresek 
Ajánlatokat »Blzomány 
Kft. V. 23« lellgére » 
hirdetőbe. 1076 Thö
köly út 3.

Körúti. I. emeleti, 150 
nin-es. 4 szobás, ren
delőnek alkalmas, te
lefonos bérleményemet 
elcserélném. Minden 
megoldás érdekel. 166- 
4130. 115-7440.
Zöldövezetit zöldöve
zetire! 56 nm tanács
tól megvásárolható — 
másfél szobás, telefo
nos. komfortos, csen
des. napos lakásomat 
elcserélném hasonló 83 
nm kél és félszobás 
tanácsira Tel.: 142- 
8063
Elcserélném szolnoki. 
43 nm-es, tehermentes, 
gázfűtéses I. emeleti, 
szövetkezeti társas la
kásomat budapestire. 
•Minden megoldás ér
dekel N. 1588« jeligére 
a kiadóba.
Két lakásért egyet ké
rek. Budapesttől 15 
percre jó közlekedéssel 
zöldövezeti, kertes tég
la társasházban saját 
tulajdonú összkomfor- 
los kél szoba + nagy 
pince (műhelynek Is al
kalmas). erkélyes, rep
rezentatív lakás és Bu
dapest belvároi tanácsi 
Ili. emeled, lift és te
lefon nélküli lakáso
kért. összkomfortos, 
három lakóhelyiséges 
kis családi házat vagy 
lakást keresek, Buda
pesten vagy körzeté
ben. esetleg nagyvá
rosban. Tel. este: 189- 
9804.
ÖsszeköUözok! 130 nm 
alapterületű. 3 szoba 
hall. I. emeleti, tele
fonos. felújított taná
csi lakásomat elcseré
lem egy 3 szobás és 
egy 1.5 szobás tanácsi 
lakásra. 121-4290, 17
—-22 óráig.
Gazdagréti, 55 nm-es. 
1 4 2 fél szobás, te
lefonos. hívóliftes, pa- 
rabolaantcnnás. III. 
emeleti öröklakásért 
kérünk 3—3.5 szobás, 
megvásárolható telefo
nos tanácsit. Tel.: 173- 
5355.
Elcserélnénk Dunára 
néző. Kárpát utcai, 
kétszobás, szövetkezeti 
öröklakásunkat három- 
szobás tanácsira, eset
leg Ruda környéki csa
ládi házra. Telefon 
munkaidőben: 111 ■
4282.

Kétszobás, telefonos, 
békásmegyeri lakás 12 
ezer Ft-ért kiadó. 168- 
7234.
Lakásokat bérel ked
vező feltételekkel tar
tósan vagy rövid Időre 

Neptun Flzetőven- 
dégszolgálat. Corvin 
Aruház III. em. tel.: 
38-28-53. 138-41-60.89

mell.
Utazási Iroda 4—5—6 
szobás. bútorozatlan, 
telefonos, villalakáso
kat keres. idegenfor
galmi célra. 118-5720, 

18-2515.

Honda Bold'or 900 kl
hibával, gyári 
ma áron alul

idom
eladó.

Hét végén; XII.. Csip-
ke 10.
9 eves. 1500-as Lada
reális áron eladó Tel :
120-2449.
Új négyütemű Wart-
burg Standard eladó.
Tel.: 160-3354.

Gyakorlattal
rendelkező
munkatársat
keresünk

külfödli 
utaztatások 
elszá
molására. 

Fizetés 
megegyezés 
szerint. 
Rugalmas 
munkaidő. 
Érdeklődni: 
deviza 
pénzügyi 
főosztály. 
Telefon: 149-5743.

lapén—magyar vegyes 
vállalat keres többéves 
gyakorlattal a Külke
reskedelmi Főiskola le
velezd szakát végzett, 
angol—német levelezőt. 
Magas bérezés, jelent
kezés: 166-0162, vagv 
165-8305 sz. telefonon, 
dr. Logvinov Veronika 
irodavezetőnél.

Metróközeiben jó köz
lekedési lehetőséggel 
lakásokat keres utazá
si Iroda, Vili.. XI.. 
XIII. kerület, lakóte
lep előnyben. Tel.: 
18-5720. 118-2515.

Utazási iroda 2—3 szo- 
bás. Üres bérleményt 
ajánl fel idegenforgal
mi célra. Tel.: 118- 
5720. 118-2515.
Budai oldalon 2—3 
szobás, telefonos la
kást keresek, külföldi 
állampolgár részére, 
hosszabb Időre. Tele
fon szükséges. Tel.: 
188-4254.
Külföldi irodaigazgaló 
bérelne legalább 3 éves 
időtartamra, kizárólag 

ll/XII. kerületben, 
korszerű fűtéssel, tele- 
onos, bútorozatlan ön
álló házat. Igényelt he
lyiségek: nappali (kb. 
60 nm). ebédlő (kb. 
40 nm). 3 hálószoba, 
fürdőszobák, felszerelt 
konyha, garázs Beköl
tözés márciusban — 
Ajánlatokat kérjük na
ponta 9—12 óra között 
a 155-4314 telefonon, 
vagy •International N. 
1824« lel igére a kiadó
ba.

4 szoba, összkomfortos, 
telefonos Ikerházrész 
XVI.. Rákosszentmihá- 
lyon eladó. Este: 183- 
8577.
Elcserélem vagy el
adom 50 nm, garázsos, 
telefonos, másfél szo
bás, tehermentes rózsa
dombi öröklakásomat. 
Keresek a II., III., 
XII. kerületben 70— 
80 nm-es hasonlót. — 
Rózsadomb N. 1541« 
jeligére a kiadóba.
Keresünk megvételre, 
Budapest területén 50 
nm-es családi házat, 
vagy hasonló méretű 
lakást. »Felújlásra szo
ruló is érdekel H. 
146« lel igére a kiadó
ba
Horgászparadicsombont 
kétszintes. 200 négy
szögölön fekvő kom
fortos modern nyaraló, 
a Dunától Öt percre. 
Tahiban eladó. T.: 
163-7158.
Külföldről hazatérő va
gyok. öröklakást ven
nék, 70 nm körül, ki
zárólag garázzsal. Tá
rogató. Széher, Szarvas 
Gábor és Pasaréti út 
környékén. Beköltözés 
nem sürgős. Tel.: 155- 
0911.
Kapolcson ház, nagy 
pajtával, 300 n.-öl tel
ken eladó. Villany 
van, víz nagyon közel. 
Érdeklődni: Harmalhy 
Ildikó. Monostorapáti, 
Anna malom 8296.
Két bel-budai. 3 szo
bás, telefonos örökla
kásunkat eladjuk, vagy 
csere esetén 150 nm-en 
felüli, kizárólag tele
fonos házat kérünk. — 
Tel.: 175-9814. vagy
162-2897. este.
Kétlakásos családi ház 
194 n.-öles telekkel. 2 
garázzsal, gyümölcsös
sel. déli fekvésű hegy
oldalban (Hűvösvölgy), 
eladó. Megtekinthető: 
szombat. vasárnapon
ként, Bp. II.. Szilágyi 
Erzsébet u. 19.

Víz melletti panzióban 
1990 nyarára szobák 
kiadók. Szép környe
zet, fürdési lehetőség. 
Ajnálatokar »Nyugat
ról V. 22« lellgére a 
hirdetőbe, 1076 Thö
köly út 3.
Zalakarosl 
lések, nagy 
ményekkel. 
Volkmann ti 
csal.

gyógyüdü- 
ó renged •

Bp. 11.. 
. 12. Má-

Boglárlcllén vizközeli 
emeletes villában szo
bák cköthetők. 2 csa
ládnak ideáis. Nyugati 
vendégek előnyben. 
Tel.: este 137-2401.

Szabást-varrást tanítok 
kezdőknek kiscsoport
ban. 137-2693.
Sashalmiak, mátyásföl
dié k? Matematika, fizi
ka középiskolai tanár- 

a centrumban kor
repetálást vállal egyé
nileg, bevált oktatási 

szeméi yi ségfej) eszlő 
módszerrel. Tel.: 184- 
6987. 114-9665, 137-0101.
Angol-, franciatanílás.

rsalgás kezdőknek, 
haladóknak Budán, a 

ánchídnál. rugalmas 
órabeosztással. T.: reg
gel. este: 136-2962.
Angol korrepetálás, el
sősorban középiskolá
soknak, egyénileg, bár
mely napszakban, hét
végén is. 175-0205.

Sürgősen várom egy 
nyugdíjas úr Jelentke
zését. aki hétfőtől pén

zig, délelőtt vagy 
délután, vagy hétvégén 
megegyezés szerinti bé
rezéssel gondoskodna 

társaságot blztosíta- 
nyugdijas édes- 

ipánk számára. IX. 
kerületiek előnyben. — 

el.: 185-9165. 18—19 
óra között,, vagy 135- 
0384 9—10 óra kó
zöit.

Érdligeten, a vasútál 
lomáshoz, az autóbusz 
megállóhoz 5 percre, 
emeletes. négyszobás, 
központi ffltéses. gará
zsok. két család részé
re is kialakítható há
zamat. 134 n.-öles kert
tel. elcserélem, vag> 
eladom. 2‘a szobás 
budapesti öröklakást 
beszámítok. »öntöző
kul is van N. 2065« 
lellgére a kiadóba.

Gyújtó venne: Patek. 
Va*, heron, Audemars,
Kolex. Schaffhausen, 
Jaeger le Caultrc. 
Glashütte órákat. 185- 
8178, 169-9619.

Aukció!
A Műgyűjtők 
Galériája Kft. 

szokásos 
májusi 
aukcióját 
ismét a lyoni 
aukciósház 
igazgatója 
vezeti.
A képek felvétele 
megkezdődött 
a Bp. VII., 
Dohány u. 
82.-ben,
munkanapokon 
10— 18 óra között. 
Telefon: 142-6908, 
122-1801. 122-0407.

Concerto: komolyzenei 
hanglemezek vétele és 
eladása. 1074 Bp. Dob 
ti »3. Tel : 12164 32

Eladó XVII. kerület- 
ben I + 2‘a szobái 
56 nm, magasföldszlnli 
öröklakás. Érdeklődni: 
133-8232, vagy a hely
színen, egész nap. Bő- 
di lenő. Bp. XVII. | 
Kaszáló u. 61. f»z. |
Elcserélném vagy elad nám XVII., Beseny- 
szóg u. 4., három szo
ba komfortos családi 
házamat. Csere esetén 
111. kerületi, kis örök
lakást beszámítok. Ei 
dcklódnl vasárnap 
helyszínen, vagy 177 
9780 telefonon. |7 óra 
után.
Nyugdíjasok! Ha nincs 
gyermeke, aki cllarlá 
sáról gondoskodna, 
anyagi gondjai megol
dódnak. Lakását, háj 
zát kiskorú gyermeke 
im számára megvenl 
ném. Elsősorban Pest 
környéki. Balaton-par 
il, egri, debreceni le 
veleket várok, adatok 
kai. elképzelésekkel 
•Zavartalan Időskor 
életjáradékkal N. 948 
leiigére a kiadóba.

H i H Ü ?

**
7. Óra- és 

Ekszer- 
kereskedelml 
Vállalat 

tavaszi 
ékszer- és 
nemesfém- 
aukciójára 
most felvesz 
ntik és

réglségjellegű, 
emesfémből 

készült 
ékszereket, 

sziárgyakat és 
órákat. 
Nemesfém 
felvásárló 
boltjaink:
Bp. V. kér,,
Vád u. 73., 

kér.,
Guszev u. 7., 

kér.,
Kígyó u. 2.
IX. kér.,
Ferenc krt. 28.
Budapesti sétálóutcá
ban kétszintes üzlethe
lyiségem egyben vagy 
részben kiadom. Lehe
tőleg területi igénnyel, 
árajánlatos válaszokat 
kérek. »Belváros N.

19« jeligére a kiadó
ba.

Padlófűtés
(felezése.

Kémények
belső
szigetelését, 
béléscső 
szerelését 
vállaljuk, 

közületeknek, 
magán- 
személyeknek 
egyaránt. 
Vidéken Is! 
Érdeklődni: 
189-6816.
Építészeti
tervezést,
készítést,
lenőrzést,
nyolítást

feladatokat, 
költségvetés- 
műszaki el
telje» bo 

rövid határ
idővel, vállalunk. Tel-: 
76-2903. egész nap. 
35-6172. 17—20 őrá-

Biztos anyagiakkal ren 
delkczö. kisgyermeke1 

ázaspér életjáradék 
szerződést kötne, olyan 
nagyobb öröklakással 
rendelkező, idős há 
zaspárral.. vagy egye 
dülálló személlyel, aki 
Javítani szerelne élet- 
körülményein. Kp. f 
létjáradék. »Buda NT 

012« jeligére a kiadó 
ba.

Németül beszélő nyug 
díjas, egyedülálló férfi 
társalgót keresek. 
•Kezdő nyugdija» nő 
N. 1818« jeligére a ki 
adóba.
Múlt századi amerik 
levelezést keresek el 
olvasásra. »Történelmi 
célra N. 2120« jellgé 

a kiadóba.
Szerződő ruházati 

nagykereskedés olyan 
készítők Jelentkezéséi 
árja, akik folyamatoj 

sün. jó áruval tudjá 
ellátni. Hosszú táv 
eredményes közreműkö
dési remélve várjuk te 
lefonszámos jelentkező 
süket. »Diszkréció 
rantálva B. 1254« Jel 
igére a hirdetőbe. 1136 
Balzac u. 12. címre.
Középkorú, agilis, fel
sőfokú végzettségű nő 
telefonügyeletet vállal 
mindennap 14—20 őrá 
lg. Király. 156-4783
15. sz. választókerüle
tiek! Belső-lágymány 
siak! Gyökér István 
(62) építészmérnök* pái 
tonkívüll Jelölt kéri 
támogatásukat a ko
pogtatócédula ajánló- 
szelvényének látogatá
sáig való megőrzésé
vel. T.: 165-2082.

£S Ck

Kft.-re 
szakosodott 
könyv
szakértőt, 
adó-
tanácsadói
irodám

részére 
önrevíziói, 
könyvelési és 
egyéb megbízatást 
főkönyvelőséget 
(esetleg teljes 
adminiszt
rációval), 
precíz, 
szakszerű 
munkát igénylő 
részére 
felelősséggel 
vállalok.
Magán-
vállalkozóknak 
(közkereseti- 
beTétl társaság, 
vidékre Is),
T56-5996.
Lakosság részére azon- 
nali kezdésre és fo
lyamatosan vállalunk: 
tűzhelyek. konvekto
rok. cirkó. falifűtők 
szereléséi, fürdőszobák 
teljes felújítását, meg
beszélt határidőre. Ké
résére költségvetést és 
részletfizetési kedvez
ményt adunk. Érdek
lődni lehet: Első Bá
dogos és Szerelő I. 
Sz.. Bp Vili.. Rigó 

6—8. Tel.: 113 
341.

Rendezett körülmények 
közölt élő. 35 éves, ki
fejezetten csinos, csa
ládszerető. kitűnő há- 
lasszony, két aranyos 

fiával, keres megértő, 
egzisztenciával rendel
kező. értelmiségi férjet 
és apát, max. 50 éves 
korig. »Igényes NT. 
013« lellgére a kiadó
ba.
Keresem azt a 170 cm* 
nél magasabb férfi Is
meretségét. aki társa 
tudna lenni egy 163 
cm, kissé molett, jó 
megjelenésű, érettségi
zett, ötvenes nőnek. — 
öröklakás van. »Sze
retnék még szeretni B. 
1201« jeligére a hir
detőbe, 1136 Balzac u. 
12. címre.
Egyedül élő. gyermek- 
tejen, 58 éves, 156 

magas, diplomás 
nő vagyok, öröklaká
som, nyaralóm, gépko
csim van. Az élet min
den terén igényes va
gyok. Házasság céliá
ból megismerkednék 
komoly, művelt férfi* 
al. 65 éves korig. — 
Kulturált B. 1210« 

jeligére a hirdetőbe, 
136 Balzac u. 12. 
mre.

38/160/54, 12 éves
kisfiát egyedül nevelő, 
yelvekei beszélő, ér

telmiségi nő. hasonló 
adottságokkal társat 
keres. »Üj év B. 1208« 
jeligére a hirdetőbe. 

136 Balzac u. 12.

Csinos, 37/170/60. dip- 
lomás nő. rendezeti 
anyagiakkal, megis
merkedne hasonló ma
gas, állat- és termé
szetszerető diplomással 
40—47 éves korig, — 
Próba szerencse B. 
209« jeligére a hirde

tőbe. 1136 Balzac u. 
2. címre.

Egyedül élő. 62 éves, 
163 cm magas, ará
nyos alkatú, nyugdíj 
mellett még dolgozó 
értelmiségi vagyok. 
Keresem azt az adott- 
ágban hozzám illő 

férfit, akinek hiányzik 
jtárs az életéből. — 

Nem dohányzó JA. 
276« jeligére a hirde
tőbe. 1076 Thököly út

46 éves, 164 cm ma
gas. elvált, gyermek
telen nő, társaság hiá
nyában ezúton ismer
kedne meg becsületes, 
szakmunkás férfival. 
Lakás szükséges. — 
Nyári vakáció )A. 

278« jeligére a hirde
tőbe, 1076 Thököly út

Magas, jó megjelenő- 
sű. diplomás férfi is
meretségéi keresem, 
házasság céljából, 48 
évesig. Dekoratív meg
jelenésű diplomás, 
kvalifikált nő vagyok.
Vállalkozás a házas

ságban |A. 279« jel
igére a hirdetőbe. 1076 
Thököly út 3.

Kiegyensúlyozott, ked
vező körülményekkel 
rendelkező orvosnő ke
res korrekt, derűs há 
zasság cél|ából 66—68 
körüli, testileg, lelki
leg egészséges, jól szi
tuált, egyetemi diplo
más úriembert a köl
csönösen jól értelme
zett klasszikus érté
kek és érdekek meg- 
alósitásához, ami |ól 

Is sikerülhet. Bel- ét 
külföldi írjon biza
lommal. »Titok B 
110« jeligére a hirde 

tőbe. 1136 Balzac u 
2. címre.

Szokatlan
szere ln i! három szög ..

A
TIZENÖT

ÉVES
LÁNY

Színes, .francia film 
frendezte:

JACQUES DOILLQS
15-tói

Független, 49 éves, esi 
nos, I75 cm magas, 
karcsú, szép arcú, jól 
szituált, értelmiségi 
lakással, anyagival. — 
Kellemes egyéniségű 
magas. Igényes, függet 
len, finom lelkű, dip
lomás férjet keres. Al 
kaim! kapcsolat, 'tele
fonszám érdektelen 
•Ne hagyjuk kl V 
17« lellgére a hirdető
be, 1076 Thököly út
43 éves, 170 cm ma 
gas, fővárost, diplo
más nő, magas férjet 
keres, aki szívesen 
részt vállal családi ház 
vásárlásában is. »Gyer
mektelen B. 1193« Jel 
Igére a hirdetőbe, II 
Balzac u. 12. címre

50 éves és 180 cm fe
letti. kulturált, jól szi
tuált. jó megjelenésű, 
gyermektelen, diplo
más férjet keresek. — 
Hozzáillő magas mér

ce |A. 263« jeligére 
hirdetőbe. 1076 Thö

köly út 3.
Házastársi vagy élet- 
ársi kapcsolat céljá

ból várom annak a 
férfinak a bemutatko
zó levelét, aki szintén 
nehezen ' viseli el a 
magányt, aki jó meg
jelenésű, 173—175 cin
nél nem alacsonyabb. 
70—75 éves, komoly
gondolkodású, korrekt 
jól öltözött és minden
ben nagyon Igényes és 
legalább van egy saját 
lakása. — Magamról: 
yugdíjas Özvegyasz- 

szony vagyok, nem so
vány, mondjuk molett. 
Van egy szép örökla
kásom, voriziS. kedves, 

ígkedélyü, fiatalos és 
mindenben nagyon igé
nyes vagyok. Minden 
adottságom megvan ah
hoz. hogy még egv 
kicsit boldog lehessek. 
Talán sikerül. »Szerel
nélek megtalálni JA. 
226« jeligére a hirde
tőbe. 1076 Thököly út

« W S
Ismerje meg Jövendőbe
lijét- Válaszleveleivel 
forduljon grafológus
hoz. Telefonügyeid du 
86-2417.

Jómódú, kellemes kül
sejű. egézséges életvi 
telü. 45/176, diplomás, 
intelligens, reprezenta- 

nem dohányzó fe
leségei keres. »Luxus 
B. 1200« lellgére, a 
hirdetőbe. 1136 Balzac 
H  12. címre.
51 éves, 168 cm ma
gas technikus, kis tes- 

hibával, szép ott
honéba keres kedve», 
zenét, turizmust ked
velő feleségei. »Nem 
dohányzó |A. 251« Jel
igére a hirdetőbe, 1076 
Thököly úi 3.
Nyugdíjas értelmiségi, 
boldoggá tudna tenni 
egy 56—66 év körüli, 
intelligens, csinos, há
zias hölgyet, akinek 
nem az anyagi, hanem 
a szeretet az elsődle
ges. Megbecsülésre, 
szeretni szeretve vá
gyom. Házassági cél
lal részletes leveleket: 
•Szeretet és megbecsü
lés! IA. 216« Jeligé
re a Magyar Hirdető
be. 1076 Thököly út 
3.
Magas, 65 éves férfi, 
rendezett anyagiakkal, 
hasonló adottságú, la
kással rendelkező élet- 
társat keres. »Magá
nyos IA 277« Jeligére 
a hirdetőbe, 1076 Thö
köly út 3.
Nem anyagiakat, de 
igen kedves, csinos, 
teltkarcsú, hatvan fe
letti asszonyt keres jó 
megjelenésű. korrekt, 
budai férfi. »Szeretet 
JA. 262« jeligére a 
hirdetőbe. 1076 Thö
köly út 3,

f


