
רצופות. הופעות 4ד למילה די 20־.מסחריות מודעות ל למילה, ■ לי 25־. פרסיות למודעות המחיר
ם ע״• וערך המדור סו ר ב׳ רח׳ אפרסמון פ 290367 טר. ת־א, 93 ארנ

חוגים
קבו נפתחות בתנופה! אסטרולוגיה

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

 וקורסים אסטרולוגים יועצים להכשרת
 נוסף: למידע עצמית. באסטרולוגיה

 ת״ד אסטרולוגי״, לתכנון ״המרכז
 )03(218316 טלפון: תל־אביב, 21256
 —09.00 השעות בין ה/—א׳ בימים
13.00.

ומו תפיסה של חדשות אפשרויות
 מאסטרס בשיטת תודעה משחקי ! דעות

 מרתק פסיכולוגי ספורט — ויוסטון
 ומרתונים שבועיות פגישות ומפתח!

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

גלריות
ואומ נחושת לדברי גלריה — אפוקה

בהנ לחנויות גם ושיווק ייצור — נות
תל־אביב. 54 אבן־גבירול גדולות. חות

טלפונים
התקן מנופח, טלפון חשבון קבלת אם

 ובין־ בין־עירוניות לשיחות חוסם
).03(293023 סנטר״ ״טלפון לאומיות.

 זכרון, + לחיצים לטלפונים הסבות
חיי אלקטתניות, ומזכירות טלפונים

 ביותר הגדול המבחר אוטומטים. גנים
).03(293023 סנטר״ ״טלפון ,1בארץ

מקררים
ב מארה״ב חדשים אלקטריק ג׳נרל
 :טלפון שבוע תוך אספקה אישי, יבוא

244841)03.(

עתיק ריהוט
פי לסלון, שולחנות עתיקים, רהיטים

 מסוגננים רהיטים כורסאות, אוכל, נות
 גניה ועוד. טלוויזיה סטריאו, למערכות

999646)03,( 941738)03.(

למכירה מכוניות

או ספורט, 1980 הורייזן — פליימוט
 מנוע מיסים, בלי מזגן, + טומטית

1700, 448138)03( 453720)03.( •

נופש
 ישירות טיסות מציעה צ׳רטר איסתא

 צ׳רטר״ ג׳מבו ב״איסתא :לארה״ב
 כיוון $ 399מ־ החל אל־על 747 במטוס

השכר ■בטיסות — כפסח ליון אחד.

 ב־ חזרה 28.3.80 יציאה לסטודנטים
 פסח שיט ושוב. הלוך $140 רק 8.4.80

 לסטודנטים. מיוחדת הנחה — יון כאיי
 ירושלים, ת״א, איסתא בסניפי פרטים
חיפה.

׳־<

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

 הכולל ביון, אמיתי כיף של שבוע
והר פרטים והכרויות. בילוי טיולים,
סוכ ובכל ״פלתורס״ במשרדי שמה:
הנסיעות. נויות

 נוה לך מחכה גדי עין הארחה בבית
 הכוללים נופש ימי 8 אמיתי. מדבר

במ והרצאות סרטים באיזור, טיולים
 שבוע. סוף חופשות וכן מיוחד, חיר

 ״קל־תור״ להזמנות: ראשית :!וכנות
 )03(286186 טל. תל־אביב, 95 אלנבי

״קל״. ובסניפי

נסי־ דרור בנאמנות. אותך נשרת אנו

 שלך הסוכנות — בע״מ ותיירות עות
 4 וייצמן רה׳ אסיה, בית אליך. הפונה

.210718/9 טל. ת״א

ת ו ת כ ה מ ר י פ ת
 שלוש במחיר תפירה מכונת לרכוש

 בואי מתיחה, זו אין אכן, שמלות?
ל הגדול המרכז — לירות והיווכחי.

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

.787914 טלפון: בני־ברק, 132

הכרויות
 ואינטימיות, לידידות באשה נסיון בעל
רמת־גן. 2190 ת״ד

תל־אביב ,30184 ת.ד. ״אפרסמון״, פרסום |
..........................................................:................................המזמין שם ^
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ש ספר הופיע חד
ווזנבאום גבריאל .71

המדברת התמונה

מע״מ) ל״י(כולל 118 :המחיר
בית־עלים :ראשי מפיץ

- ״,״קאסר
שוככות צעירה. ואוירה רעננות,רכות,

- ״קאסרי״
ה א ת. ותחושות אמיתית הנ נכלאו

- ״קאכר׳״
 מכיל הזית״ ״עץ של הנעורים סכו!

 מעולה קוקוס שמן
 יופיו □יכוה עידונו העור, לריכוך

כריאותג לשמירת טכע״ם ומרכיכים

ה ל״ א נ ה - ״ י ר מ א ק . ״ ת י ת י מ א
- ■ .. ־ ־ ■ ־ ־ ״קאפו־׳״סוס הו

 מעולה ״חוצלארץ״ סכו!
ת ר צ תו ץ מ @ *נ


