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ממך לשמוע נשמח

גכעתיים 1097 ד, ת. חיים איכות למען אזרחים

ספנים עור לטפוח חדשה סדרה
״תיא״ של הנוף ועוד

 בימים יצאה העור, ונקיון בריאות על ושמירה החן לטיפוח תכשירים סדרת
 חלב־ :מוצרים שישה כוללת הסדרה ״תיא״. חברת על״ידי הישראלי, לשוק אלה
 סוגים 2ו- יבש), או שמו רגיל, (לעור מי-פנים של סוגים 3 העור), סוגי (לכל פנים

 של שורה לאחר לשוק היוצאת הסדרה, רגיל). או יבש (לעור לחות תחליב של
 בנושאי הרחב, בעולם ביותר, המתקדמות הסדרות לאחת נחשבת ונסיונות, מחקרים

העור. ונקיון בריאות על והשמירה החן טיפוח

וסיפוק הצלחה אושר
טבורר שיטהר הורוסקופ בטזרת

רוקו
ל שתוכל כדי צ  מ

אפשרויותיו את יותר טוב

 מתהלכים 1000 מתוך אנשים 924
מס שלא משהו, ש״פספסו״ בהרגשה

 לא כבר הבוס בחיים, להם תדר
 וההזדמנויות לקויה הבריאות מחייך,

מהידיים. נשמטות  בבירור יודע האסטרולוג תמו
 עצמית הכרה מחוסר נובע זה שכל

 בך. הטמונות האפשרויות ידיעת ואי
 פרטיך את לרוקו היום עוד כתוב

וה ל״י, 194.—.בצירוף האישיים,
ב לביתך ישלח המפורט הורוסקופ

מוחלטת. סודיות

קו לכבוד חי
י תל־אגיב ,22606 ת.ד.
 ■1 הורוסקופ בבקשה אלי שלח
אפשרויותי. כל לניצול אישי
■ — ־— ־־ '״״־

ותר,). .״׳1
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........................ כתובת
.... מדויק לידה תאריך

חתימה ..................ת.ז
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שמו. לטלפונים תזדקק פעם 1 זבור
 ולפתיחת לחילוץ מיוחד שירות
ובדירות במכוניות נעולות דלתות

— ולילה יום שירות —
ת״א. ,172 דיזנגוף — ״ביטחון״

 .03-244779 ,03־232059 - יום :טל
.03-659736 ,03-266591 — לילה

1 ליד■■□ העוין■□ אח קח
ם מקו  שלילית בקורת ב

אישית דוגמא תן
 מתחילה במדינה החיים איכות העלאת

 בך התלויים והפשוטים הקטנים מהדברים
 סובלנות, סבלנות, התחשבות, נימוס, כגון:
ועוד... ועוד יפות פנים סבר

ממך לשמוע נשמח
גבעתיים 1097 ד. ת. חיים איכות למען אזרחים

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

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

ק

בעיים גולדשטיין ש. טפטים
ו ר ב 1 ע

ת״א ,28 פינסקר ברח' החדשה לחנותנו
ממשיות הנחות הפתיחה לרגל

• פי.בי.סי ריצוף גולדויניל, וינוקיר  פלסט העוגן מתוצרת הכל פנלים י
ועוד. טקסטילים קש, מורלה, טפטים כן כמו

מטרים ולפי בגלילים המכירה

לח״ד טו־מם תן
2 ה העולם8 2209 הז


