
אחרת מולו״ת בע״מ, רולניק
תל־אכיב ,10 ויסוצקי

חד מבצע ו □1" לקורא* מי ד עו ה״ ז הז
).76 כעמוד (המשך

 בלבד) 1979 ינואר חודש (למשך הכרזות הזמנות אופן
 מודפס גרם, 135 כרומו נייר ס״מ 70x50( רגילה כרזה מחיר

ל״י 50 — צבעים) 5ב-
 ל״י 70 — ס״מ. 100x70 יודע״) מי ו״אחד ב—(א כפולה כרזה

כרזות. 3 :מינימום הזמנת
 הכתובת לפי הלוט הטופס בצירוף התשלום את לשלוח יש

 ימים 10 תוך המזמין לבית בדואר יישלחו הכרזות הנ״ל.
 גליל בתוך ;קשיחה באריזה נשלחות הכרזות קבלתן. ממועד
 הוצאות דולר 3 בצירוף מתקבלות לחו״ל (הזמנות קרטון.

ומשלוח. דואר כולל המחיר משלוח)
 לכל כרזה. לכל ל״י 20 יוסיף מיוחד תליה מיתקן המבקש
 תשלום. ללא — צבעוני קטלוג יצורף משלוח
 24( הפוסטרים כל את לרכוש המבקש מיוחדת הצעה

התליה. מתקני את תשלום, ללא יקבל, במספר)
_______ ושלח מלא, גזור, ------------------------------

לכבוד
 אחרת ׳מו״לות בע״מ, רולניק

תל־אביב ,10 ויסוצקי
:להלן כמסומן והכמויות הפוסטרים את לי לשלוח אבקש

................................... שם
 ב—א פוסטר

 יודען מי אחד
וגנו הענק

 הגמדים ושבעת שלגיה
 וגרטל הנזל
 החדשים המלך בגדי

 בתל־אביב צומת
 תל־אביב חוף

 העתיקה העיר ירושלים,
 מאמע אידישע

 קיבוצניק
וותיק

...........ע״ס שיק מצ״ב

.........................מלאה ...וכתובת....
תייר
צבר

 בבל מגדל
המבול אחרי

 בעברית שימושיים מושגים
 שימושיים מושגים עוד

 טוב בקר
 טוב לילה
 השלום יונת

 השלום עפיפון
כד

התקווה
כרזות.............עבור ל״י,

עוד מיליון *שני חצי ו
2,5 0 0 ,0 0  ראשון! פרס ל״י0

 הפיס! בהגרלת זכיות אלפי מאות
 ובהגרלה! בזוטא זכיה ל־י-מינימום30

היום! עוד שלך המזל כרטיס את קנה
 בזוטא! מיידיות זכיות 233,600

 - ל״י 14,406,000
שבוע! בכל הזכיות, כל סך

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
227118 ,227117 טלפון

ס
□ קו ר ל פי א די אי

 תל־אביב 110 נבירול אבן
אנטוקולסקי) (פינת

בע״מ בעחון ציוד

 תוצרת משווקי
 בע״מ גולדמן מגן

:הפתיחה כרגל מציע
 קופות ביתיות, בספות
 אש, חסיני ארונות פלדה,
 ליהלומנים. מיוחדים תאים
 בע״מ, בטחון״ ״ציוד מיוחדים ובמחירים בתנאים

 244093 טלפון
תל״אביב ,9 גבירול אבן

 של המנויים תעריפון
1.12.79*0 החל

ה □ !1111:1 הז
שנה לחציבלירות לשנה

מחיר
העיתון

הוצאות
סה״ב מ.ע.מ.משלוח

המנוי. על יחול ובמע״מ המשלוח בדמי שינוי כל

פ חו מ ר ל ט י י ח ל

סה״ב

697 1344 144 + 144 + 1056 בארץ המנוי דמי •
860 1670 = 179 + 435 + 1056 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
1110 2171 = 233 + 882 + 1056 אירופה •
1765 3481 — 373 + 2052 + 1056 ומקסיקו קנדה ארה״ב, •

2770 5490 588 + 3846 + 1056
 קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה,

פרו זילנד, ניו אוסטרליה,
•

1921 3792 = 406 + 2330 + 1056
 אפריקה, דרום ניגריה, השנהב, חוף גאנה,
קניה חבש, טוגו,

•

2315 4581 491 * 3034 + 1056 טאייוון פנמה, •
1952 3855 — 413 + 2386 +1056 קוריאה סינגפור, נפל, הונג־קונג, תאילנד, •

הדיור לתרבות מחמאה - ״מרדד רהיטי
חדרי-,שינה,

מערכות־ישיבה,
חדרי־ילדים
ופינות-אוכל

 וגם מתוצרתנו
 איטליה מסקנדינביה,

 הולנד, בלגיה,
אנגליה

 בערב 8 עד יום בכל פתוח
 בערב 10 עד שבת ובמוצאי

22רח׳ז׳בוטינסקי גן, רמת
" ״'ירמה הוי

ב״וורדד ביקור על תוותרו אל
220773 הזה העולם


