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 בפברואר 18 — בינואר 20
נאה. רודה לך יכניסו אך אותך

 יתפתח החדש שהרומן סיכויים לך יש הפעם
הקוד לכוונותיו גמור בניגוד — לנשואין

 טיפשה את זאת לעומת בסוד. ייאמר מות,
 יצמיח לא זה השבוע. מבזבזת, את אם

 יקניטו ממך מבוגר גבר עם עסקים טובה.
לדבריו. והסכם שתוק — מסוגל אתה אם
★ ★ ★

ס־־ס זניס
ס 20 — בפברואר 19 מר ב
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 ה־ השבוע. גם נמשכת שלך אווגיית־הביזבוז
 של המעשי החלק על השתלטה חולמנות
 עבודה ממך להוציא סיכוי ואין אופייך,

 שבוע זאת, לעומת הדעת. על מתקבלת
ה מעורבת. בחברה בעיקר לבילויים, טוב

לגמרי. בלתי־צפויים נשיים בכיבושים השבוע לזכות עלולים דגים בני־מזל גברים
★ ★ ★

לשבוע־ אותך, יוציא ומרגיז מסעיר רומן
 תתקוטט אל הרגיל. המסלול מן שבועיים,
את יותר עוד יסבך רק זה — בעבודה

בשבועות לך׳ שהובטחה ההכנסה העניינים. .---------------
ס 21 ר א מ מ הזהר בלתי־צפוי. פרי תצמיח קודמים, באפריל 20 — ב

ברוך! ברוך, אבל השערות, מן אותו קחי בת־טלה, את, נרגנית. אשר!
★ ★ ★

למכת צפה מתחדשת. רחוקה פרשת־אהבים
 מכילים: שהם ממה מדוכא תהיה ואל בים,

 סגרירי. מצב־רוח שיהיה מותר לה גם
 צרות, לך יעשו מבוגרים אנשים או הורים

 במאי 20 — באפריל 21 ולהבליג. השפתיים את לנשוך צריך אבל
הנכון. בכיוזן מתקדם הוא זאת בכל רווחים: עדיין מעלה לא העסק דוזקא. בגללם,

★ ★ ★
הוכניותיך, כל את שישבש בלתי־צפוי, מסע

 השקפתך את מזה: — טוב או — וגרוע
 חן ימצא כסף הרבה עם אדם בחיים.

הרוו־ או הוא זה אם להבדיל דעי בעינייך.
אי 21 מ ברי וחלק. חד החליטי, — והעיקר חים! ביוני 20 — ב

גמור. בסדר יהיה דבר סוף אבל אפילו. דאגה הרבה דאגה, תעורר יקר אדם של אותו
★ ★ ★

ל תתנו אל טוב. מצאת — פרנסה מצאת
 על להשתלט בני־סרטן, שלכם, היפה שאננות

 חלום. החיים כל לא ההכרחית. טובת־ההנאה
משמ עבורך יקבל לאחרונה שהכרת איש
 ביולי 20 — ביוני 21 אינך אולי או מזאבים, הזהרי חדשה. עות

כשר. עסק לא זה הפעם הכסף: את לקבל סרב להזהרז זה מה יודעת
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ט 21 — ביולי 21 ס אוגו ב

ותונח

מאזנ״ס

ייחתם. החוזה נגמרה, העיסקה סוף־סוף!
 דירה להכיר או דירה, לעבור טוב שבוע

יישכח׳ שעבר השבוע של הרוגז חדשה.
במק רופפת, בריאות השבוע. הצלחות לאור
 שקול רציני. לא זה — תזהר אם אבל צת,

אותך. לסנודר לו תתני אל לביאה, ואת, פרשת״האהבים: כל את מחדש
ן_____★ ★ ★

 טוב השבוע טוב? שעבר שהשבוע חשבת
 חולים שהיו מכם אלה יותר. הרבה עוד
לגמרי. בימעט יתאוששו — בהבראה או

ט 22 את לשנות אומנם, רוצים, אם חדשים, סס לחיים היםודות את להניח אט־אט׳ אפשר, ס גו או בספטמבר 22 ב
הרגע. את תתפוש אל ביותר. ישתלם ארוך לטתח תיכנון הנוכחי. הקו
לזכייה. מאד טובים סיכויים יש פייס. כרטיס לרכוש אחד: מרגע חוץ

★ ★ ★
 בזהירות שקול חוזה העננים. בין אור קצת
 תריבי אל הבעיות. מן אותך להוציא יכול

שכנעי — להיכנע יכולה אינך אם איתו,
פרשת־קינאה והבליגי. מנצחת שאת עצמך

בר 22 — בספטמבר 23 קטו מאז בת לך, יגרמו נשיות אינטריגות או באו
 גם מאד כדאי הדיוק למען הטובה. מחברתך במיוחד היזהרי נוסף. כאב־לב ניים,

אנשים. מיני ומכל טובים. לא מחברים וגם טובות. לא מחברות להזהיר
★ ★ ★

 זה בך. תלוייה שהיא כל־כך תשמח אל
בעס אבל הגברית. הצלחתך לא שלך, הטבע

להגיון תשמע אם גיבור, באמת אתה קים
___________ הוא בשיניים, לו תני את, תגזים. ולא

בר 22 להשתכר רוצה את אם זאת. יאהב אפילו טו ק או  בנובמבר 22 — ב
הזמן גם זה רב. זמן כזה, למזל תזכי לא המתאים. השבוע זה — מכוחך
דאגה. אל ילך. זה אישיים. חשבונות כמה לגמור אמיתי לעקרב הנכון

★ ★ ★
יותר לך ניראות הבעיות מעמד. החזק

משת הבריאות באמת. שהן מכפי גדולות
המכנ את תפסיד להמר! לך חלילה פרת.
משום ריאלי. לא נפשי, הוא הלחץ סיים.

ה חיי את לחיות התאמצי בת־קשת, כך,
שום להטיל לא לך מוטב קשת בן הפורה. חיי־הדימיון את ולא יומיום,
סבלנות. סבלנות, סבלנות, רק הטוב. הצד על יסתדר הכל יעבור. זה חיצים.

★ ★ ★
 אל גל־ההצלחה. על רוכב אתה עדיין
 כל נצל להיפך: אותך. לסנוזר לזה תתן

 בחודשים לך שיעזור קו לגיבוש הצלחה
 לא שלך האחרון הכיבוש ממוזלים. פחות
 יותר למישהי הקרקע את הכן ימים. יאריך

 סימולטאנית, שחקי אסון. זהו — כן ואם אותו תתפשי לא את, דינאמית.
סימולטאני. יהיה לא שהוא בתנאי האחד. את ביניהם, שתמצאי, לקוות זכאית ואת
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►־־סקשח !
בדצמבר 20 — בנובמבר 23

בינואר 19 — בדצמבר 21

ת י נ ס ס ! ה ס נ נ ל
 במחיר הכלולות ותוספות ונוח יפה מרכב וחסכוני, יעיל מנוע

 מש להגנה צבעונית קדמית שמשה מרופדת, ושעונים מכשירים
 זרקור מלפנים, כפולים אורות אוטומטית, לרחצה שמשות

טומבונים. ומגיני אחורנית

 היתרונות כל עם 1968 קונטסה תמורת תשלם כמה
בגובה ההנחה נמשכת עוד כל הקבוע מהמחיר פחות
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