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תן! אור עם העשור את החל  בבי
 ביום! כמו בלילה וצלם פלש קנה

 צלומים, עם החדש העשור את התחיל
 ידך! שבהישג במחירים מצלמות מבחר
לחצי״שנה! אחריות עם מצלמות תקון

 !במקום מסמכים העתקת
!בן־רגע צלומי־דרכון

היום! כל סגור שדישי בימי
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 להיות חייבים אינכם
 רווקה או רווק

בידידים לזכות כדי
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 בלעדית הפצה
סטימצקי

 שרות — ״המוסד״ עלילות *
הישראלי. הביון

פורסייט. מאת ספור *
חינם. פוסטר *
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^.5.בין בעצמה ^מתאיס״למגבר301ה- .1! 75—5.
ומוחזר. ישיר צליל בשיטת פועל 301 ה- *
ארח״ג• 805£ ע״י ומיוצר מתוכנן 301ה- *
הספרים. מדף על או הקיר על להרכבה ניתן 301 ה- *
להכוונה. הניתן מלאכותי קיר כולל 301ה- *
ושרות. אחריות שנים 5 כולל 301ה- *

 8כ>5£ הגברות״ ״טל לכמה: הנכרה מערבות
456394 טל:

€1יו*ווו בישראל: בלעדיים נציגים
 המדינה ככר בע״מ ושווק יבוא סוכנויות אלמור

455620,45593$ טלפון תל־אביב 52 באייר ה׳ רדז׳

בע׳־מ בטחון ציוו
 תוצרת משווקי

בע״מ גולדמן מגן
הפתיחה: ררגד מציע

 אש, חסיני ארונות פלדה, קופות ביתיות, כספות
ליהלומנים. מיוחדים תאים

מיוחדים ובמחירים כתנאים
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 244093 טל. ,9 גבירול אבן בע״מ, בטחון ציוד :תל״אביב
02־223610 טל. ,30 יפו בע״מ, וילשטיין ירושלים:

04־524302 טל. ,61 העצמאות דרך נין, נין חיפה:

עמיחי איתן
״ מזיקים הדברת

$ 0  (ג׳והים). תירנים להדברת מומחים
---- ספריס חרקי עץ, תולעי

כשמירה
ובגדים.
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