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הכרויזת
 להמרת אשמח ויפה צעירה את אם

 ראשון־ 287 ת.ד. דרישותייך. לכל
לציון.

אקד רציני, ומעלה, 33 בן אתה באם
מז ותמיר, נאה ואינטלקטואלי, מאי
 עדיין אני עכשיו״, ״שלום עם דהה

 לפשרות. בנויה איני אותך. מחפשת
 (פרטי) ת.ד. ומובטחת. כדאית התמורה

טבעון. ק. 1134

 מבוסס, ארה״ב, תושב ,35 אקדמאי,
 תל־ 30184./י.ג ת.ד. רצינית. למטרה

אביב.

 בסנטי־ 37/167 וסימפטית מאד נאה
ת״א. 39486 ת.ד. פנוי. מבין, מנטלי,

עתיק ריהוט
ו לסלון שולחנות עתיקים: רהיטים

ל מסוגננים רהיטים כורסאות, אוכל,
גניה ועוד. טלויזיה סטריאו, מערכות
999646 )03( — 941738 )03.(

גלריות
ואומ נחשת לדברי גלריה — אפוקה

 בהנחות לחנויות גם ושווק ייצור נות.
ת״א. 54 גבירול אבן גדולות.

חוגים
קבו נפתחות בתנופה! אסטרולוגיה

 בית) לחוגי (אפשרות לימוד צות
 מסלולים ובישובים. הגדולות בערים

וקור אסטרולוגיים יועצים להכשרת
 למידע עצמית. באסטרולוגיה סים

 אסטרולוגי״, לתכנון ״המרכז נוסף:
 )03(218316 טל' תל־אביב, 21256 ת.ד.

 —09.00 השעות בין ה/—א׳ בימים
13.00.

ומוד תפיסה של חדשות אפשרויות
 מאסטרס בשיטת תודעה משחקי ! עות

 מרתק פסיכולוגי ספורט — ויוסטון
 ומרתונים שבועיות פגישות ומפתח!

 :נוסף למידע הארץ. בכל שבוע בסופי
 רמת־ 1193 ת.ד. במופלא״, ״לגעת
השרון.

שרותים
 ופי.וי.סי. צבע טפטים, עבודות מבצע
.871767 ובערב 650840 יעקב,

 מזיקים והדברת פוליש — ״המלטש״
 טלפון ובערב )03( 650840 באחריות.

838558 )03.(

מקררים
ב מארה״ב חדשים אלקטריק, ג׳נרל
טל' שבוע. תוך אספקה אישי, יבוא

244841 )03.(

 440497 טל׳: טוב, במצב ״13 ״אמקור
בהזדמנות.

נופש
נסי דרור בנאמנות. אותך נשרת אנו
 שלך הסוכנות — בע״מ ותיירות עות

 וייצמן רח׳ אסיה, בית אליך. הפונה
.210718/9 טל׳: ת״א 4

 הפסח בחופשת מזמינה ״פלתורס״
 לבלות ,35 גיל עד וצעירות צעירים

 הכולל ביוון, אמיתי כיף של שבוע
והר פרטים והכרויות. בילוי ט־ולים,

סוכ ובכל ״פלתורס״ במשרדי שמה:
הנסיעות. נויות

 נוה לך מחכה גדי עין ההארחה בבית
 הכוללים נופש ימי 8 אמיתי, מדבר

 במחיר והרצאות סרטים באזור, טיולים
 סוכנות שבוע. סוף חופשות וכן מיוחד,
 אלנבי ״קל־תור״, להזמנות; ראשית

וב )03( 286186 טל׳: תל־אביב, 95
קל. סניפי

ת כונו ה מ ר פי ת
 שלש במחיר תפירה מכונת לרכוש

 בואי מתיחה, זו אין אכן שמלות?
ל הגדול המרכז — לירית והווכחי.

 אישית בגישה תפירה מכונות שווק
 עקיבא ר׳ מחייבת. אחריות עם ואמינה

.787914 טל׳: בני־ברק 132

ד לי - ד מי
ו אביזרים בגדים, של ומכירה קניה

 דיזנגוף שניה. יד אורגינליים רהיטים
ת״א. 238

 עגלות, מיטות, תינוקות: מוצרי קונה
 מאדה. מחמם, ארונות, שידות, לולים,

 טל׳ גבעתיים, 20 סירקין בייבי־מרקט,
726877.

לב׳
תל־אביב ,30184 ת.ד. ״אפרסמון״, פרסום
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 מלים). 10 (מינימום מ.ע.מ. כולל למלה, ל״י 25.— פרטיות מודעות
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רצופות). הופעות 4ו־ מלים 15 (מינימום

ט ב ש מ ד ח
"משרדית?

הדלתות את פתח
שלך וי

בביתך. חדר־עבודה
 אותן- סגור

עעלם. והוא
האר׳ץ. בסוכעות״מבטי־ברהבי לה׳שיג

שר איכות להרגיש. אב

לבאות! עצמכם הכינו

ת11קצר ומדו
אנגלית ו/או עברית
 מובטחת ובהצלחה במהירות

(כר־קמא) גרג״ כ״אולפן
254826 טל. ,22 וייצמן רח׳ ת״א:

פניות) לפי אחרים (באזורים
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