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ח־ ש שי: מ רא
 .113 אלנבי רח׳ תל־אביב,

 .03־611476,624902,622501 טל:
 .16:00עד־ 8:30מ־ הפסקה ללא פתוח
 גן: רמת סניף
 .03־731354 טל: הישוב, כופר
ם: סניף לי ש ח  י
 ,97 יפו רח׳ ״כלל״, מרכז

 .02־246881/2 טל:
 רמת־השרון: סניף

 .03־484122 טל: ,60 סוקולוב רח׳
 הפסקה ללא פתוחים סניפינו

.18:00עד־ 8:30מ־

 בטוחה ע״י מנוהלות אלה, נאמנות קרנות
 ; בארץ. הגדולה הפרטית הברוקרים חברת
 בשנה הגיע בטוחה בניהול הקרנות נכסי היקף

 שקלים. 550,000,000מ־ ללמעלה החולפת
 בכל ברציפות לשרותך עומדים בטוחה מומחי
 שלך, ההשקעות תיק את ננהל אנחנו היום. שעות
 בטוחה. דרך על אותך ונעלה

עובדה.
בטוחה. גבוהה־דרך תשואה

 בע״מ. והשקעות ניירות־ערך
 לניירות־ערךבתל־אביב. בבורסה חברה

בע״מ. כלל(ישראל) של חברה־בת

 ן 1982ל־ ביותר הכדאית ההשקעה מהי
שמן ציורי — וקל פשוט
 שמן ציורי של מרהיב מגוון תמצא ת״א) 47 (אילת ב״ארמון״

 פרחים, נוף, ציורי — עיניך כראות לבחור תוכל לאלפים. אורימליים
מודר ציורים עם יחד התנ״ך מן נושאים רבנים, פורטרטים, עירום,

 תחת בעולם ביותר הגדול המבחר את ב״ארמון״ יש לכך בנוסף ניים•
 הציירים טובי של בד או קרטון על רפרודוקציות של אחת קורת־גג
בעולם.
 הרפרודוקציות ומחירי דולרים לאלף דולר 5 בין נעים הציורים מחירי

 יחסית מאוד תחרותיים ב״ארמון״ המחירים דולרים. למאות דולר 2מ־
 שערכנו. סקרים סמך על ענף באותו למתחרים

 ״ארמון״ של המסגרות מחלקת — ן נאותה מסגרת גם רוצה אתה
 והסגנונות הסוגים מכל מסגרות של עשיר במבחר רצונך את תספק

 ומרובע. באובל מודרני, רוקוקו, ברוק, — כמו הקיימים
 משתמשים בארץ ביותר הידועים והגלריות המוזאונים :לידיעתך רק
 הרציני הספק הוא ״ארמון״ כי ״ארמון״, של במסגרות ורק אך

 500ל־ דולר בין נעים המסגרות מחירי איכות. מסגרות של היחידי
 עדיף ממוסגרות. מראות גם ב״ארמון״ יש לכך בנוסף למסגרת. דולר

 כספך. כמו יקר זמנך ״ארמון". — שגומרים במקום ישר להתחיל
 הנבחר ״העסק בתואר זכתה ״ארמון״ מעלה האמור לכל כהוכחה

.03־653305 — 657001 — 657112 :טל ״•1982 לשנת

 וצמחים^ פיתח חה
בשקיקים

 בהצטגגית: למלחמה
̂=ז8זט1£
שושנים תה

81X11̂ 08
(טיליה) תרזה תה

בעיות 11

!לבטים
המין בחיי

מאת

זידמן מרדכי ר״ד
דשפים הוצאת

העתיד גילוי
 שקל 50.— בעברית קלפים
 הקפה״ בספל ״הטמון חוברת

 שקל 75.—
חוברת

 העתיד״ לגילוי שיטות ״שש
שקל 50.—

 ת״א, 37612 ת.ד. גל־אור,
396075 טל. ,61375 מיקוד

פלסטיים לוחות
 גליונות, מהמלאי, שוטף,
 צבעים עוביים, במידות פילמים

 או קשיחים שונות, ודוגמאות
 או עם וזהב) בסף (כולל רכים
 לזכוכית תחליף וגם דבק. בלי

רובקס. פלטות וכן
טרידינג רבי

.822926 ,827315 טל.

ל׳ יוצאים

< גריל .
!הטובים בימים כמו

 475550 טל׳ • הגריל בית • ״הוילאג׳״
.הירוק הבפר ליד פז, הדלק תחנת
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