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 כאן והניתנת בארץ לך הוצעה לא שכמוה אלבומים סדרת בעולם. הציירים גדולי על אלבומים 20 הראשונה בסדרה יופיעו הכל בסך
בינלאומית. הפקה ברמת בעברית, לראשונה
 המקוריים לציורים הצבעוניות חרפרודוקציות של המדוייקת נאמנותם הגבוהה, רמתם בשל אלה אלבומים נודעים כולו ובעולם בבריטניה

כרך. כל והמלווה המקיף הטקסט של מהימנותו ובשל
 גבוהה. ברמה אמין תרגום להביא שקדו אשר בארץ, המתרגמים מיטב על-ידי ארוכה תקופה במהלך נעשתה הקשה התרגום מלאכת

האמנות. בנושא בינלאומי כבר-סמכא הידוע גמזו, יים , ד״ר הינו הסדרה עורך
 ביותר גבוהה רמה על בשמירה בעברית, הסדרה הפקת את היתנתה הסדרה של הבריטי בית־ההוצאה ?)1 (אסטן! ״פיידון״ חברת

הביצוע. שלבי על פקחת שהיא תוך הדפסה, של
 16 וכן מפוארות צבעוניות רפרודוקציות עמודי 48 כרך (בכל גדולים אלבומים 20 עין. מרהיבת סדרה בידך לתת יחד חברו אלה כל

חוץ. תוצרת משובח כרומו נייר על מודפסים והסבר), הקדמה עמודי
לחתימה תלוש

את דהשיג ניתן תעתה

בעולם״ הציירים ״גדולי
נוחי□ חודשיים בתשדותים ג□

לכבוד
לעם תרבות

234613 טלפון ,18067 ת.ד. ,17 בארי רחוב תל״אביב,

 מפוארים. אלבומים 20 הכוללת בעולם״, הציירים ״גדולי סדרת את מזמין הריני
חודשים). 3 בתוך אלי ישלחו נוספים כרכים 6 מיד, לביתי ישלחו כרכים 14(

 המחאה רצ״ב בתשלומים. אשלם מע״־מ) (כולל ל״י 1850 של הסך את □
 16ב־ אשלם ל״י 1600.— בסך והשאר ראשון, כתשלום ל״י 250.— סך על

 החלטית היא זו התחייבות תשלום. כל ל״י 100.— של ושווים חודשיים תשלומים
לביטול. ניתנת ואינה

ל״י 1620.— של סך דהיינו ,12.50/0 של להנחה זכאים במזומן המשלמים □
מע״מ). (כולל
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