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חדשים. חינוכיים אמנותיים מבצעים שני

אמנותיים* ברכה ,כרטיסי20

 כרטיסי של בדגמים גרם, 220 כרומקוט נייר יגל רפרודוקציות, ״מיני״
 10 :אוגדן בכל בזהב. מודפסים אוגדנים, 2ב־ אמנותיים. ברכה

 לברכת האידיאלי השי כרטיס. לכל מעטפה בצירוף שונים, כרטיסים
השנה. ראש

הסדרות לשתי שקל 99.— :החגים לתקופת מיוחד מחיר

ף . י•■ ך / / (■■)^

אמנותי כרטיס תצלום הכרטיסים אוגדן תצלום

:למותו השגה ביום גוטמן; לגהום מהווה

ישראלי. הארץ האמן של ציוריו ממבחר אמנותיים, ברכה כרטיסי של סדרה .1
 בצירו! זולו, מלן לובנגלו :דורות 4 התחנכו עליו הספר של מיוחדת מהדורה .2

 ס״נ 50x70 מלאים בצבעים מיוחד, נייר גבי על עין, משובבי אמנותיים, הדפסים 4
ילדים. לחדרי במיוחד הדפס כל

גוטמן נחום
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זוא מלך לובנגולו
צבעוניים הדפסים וארבעה ספר

ילדים לחדרי
מיוחדת. באריזה חגיגית, שי מהדורת

 260.— במקום — בלבד שקלים 160ב־ הצבעוניות הכרזות וארבע הספר
החגים. חודש למשך

ר-------------------------------- ו ז —-----------------------------ושלח ג
לכבוד

 אחרת מו״לות בע״נז, רולניק הוצאת
תל־אביב ,10 ויסוצקי

 ,40/״ס של בהנחה החגים, תקופת למשך מיוחד, מבצע במחיר לי לשלוח נא
גוטמן: נחום של מעבודותיו החדשה המהדורה את

 בשתי כרטיס לכל מעטפה בצירוף אמנותיים, ברכה כרטיסי סדרת .1
שקלים 99— במחיר זהב באוגדן אמנותיים כרטיסים 20 בסד,״כ סדרות,

כמות). לציין -(נאהסדרות- לשתי
 4 בצירוף קשה בכריכה זולו״, מלך ״לובנמ׳לו של מיוחדת מהדורה .2

160— מיוחד הנחה במחיר ילדים, לחדרי אמנותיוח, צבע כרזות

שקלים-

 סך- על המחאה מצ״ב

---------והכתובת השם

 העותקים). מספר לציין -(נא

משלוח). דמי שקלים 10 לצרף (נא_______

—די— — —י — — — — ושלח גזור — — — — — — —
 :השי מהדורת של הראשית ההפצה :הספרים לחנויות

 חיפה, תל־־אביב, ,22 הרכבת רחוב סטימצקי, רשת
אילת. ירושלים,

לסוכנות. ישירות להפנות יש הזמנות

רחיויסוצקי


